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Sammanfattning 
 
Ett skifte inom marknadsföring och försäljning har påbörjats i och med att fokusen på 
produktens egenskaper och kvalitéer skiftas till fördel för kundens upplevelse och 
känslorna för produkten/företaget. För att erhålla en mer stabil och lojal kundbas verkar 
det som att relationsskapandet med kunden blir allt mer viktigt enligt författare av 
väsentlig teori. Att påverka kundens emotioner till företagets eller produktens fördel är 
något som i dagens läge är av intresse då det eventuellt kan medföra större möjligheter 
till att knyta upp kunder till företaget eller påverka försäljningen på ett fördelaktigt sätt 
för företagen. Emotionell marknadsföring behandlar just de faktorer som kan anses vara 
av vikt för företagen att känna till och förstå, bilbranschen kan ses som ett lämpligt forum 
att undersöka detta på i och med att bilköp kan anses kräva mer av köparen i form av tid, 
kunskap och sist men inte minst pengar i jämförelse med köp av dagligvaruprodukter 
 
Utifrån denna bakgrund utformade vi vår problemformulering: Hur kan emotionell 

marknadsföring användas vid interaktionen mellan säljare och kunder? 

 

Huvudsyftet för vår studie är att vi vill uppnå en förståelse för hur försäljare använder 
emotionell marknadsföring för att förstärka deras försäljningsargument. 
Delsyften som vi även vill undersöka är huruvida emotionell marknadsföring kan öka 
kundlojalitet och även påvisa just de element som påverkar huruvida emotionell 
marknadsföring är applicerbart. 
 
Vår kunskapssyn är av hermeneutisk natur och detta ligger till grund för hur vi tolkat och 
förstått problemet. Via befintlig teori har vi sedan undersökt problemet, vårt angreppssätt 
har varit deduktivt. Vi har valt att studera problemområdet utifrån ett företagsperspektiv 
då vi anser det mer intressant att studera verkligheten utifrån försäljarnas perspektiv då 
deras agerande är mestadels medvetet och fokuserat mot kundens agerande. 
 
Teorier vi fann av intresse för vår studie behandlar mestadels emotionell marknadsföring 
men även klassisk marknadsföring, relationsteori och kommunikationsteori är av vikt för 
att bygga vår teoretiska referensram. Empirin består av fyra intervjuer med representanter 
för olika bilfirmor och dessa utfördes i Umeå-området där företagen är lokaliserade. 
Genom djuplodande intervjuer anser vi att vi fick in tillräcklig med information för att 
sedan kunna göra en jämförande analys med vår teori. 
 
Utifrån vår analys kom vi fram till slutsatserna att: emotionell marknadsföring som 
försäljningsmetod är som effektivast när kunden söker mervärden i produkterna som inte 
kan relateras till praktiska och funktionella avsikter. Vi tycker oss också kunna se att de 
företag som jobbar med emotionell marknadsföring har större del återköpskunder och 
därmed en högre grad av kundlojalitet än dess konkurrenter.  
 



 

3 
 

 
1. Inledning   1 

 Problembakgrund  1 
 Problem   1 
 Syfte    2 
 Avgränsningar  2 
 Disposition   2 

2. Metod    3 
 Teoretiskt angreppssätt 3 
 Ämnesval   3 
 Förförståelse   3 
 Teoretisk och praktisk förförståelse 3 
 Perspektivval   4 
 Kunskapssyn   4 
 Angreppssätt   5 
 Kvantitativ eller kvalitativ ansats? 5 
 Val av teori   6 
 Empiriskt angreppssätt  7 
 Intervju som undersökningsmetod 7 
 Genomförande   7 
 Access   7 
 Intervjumallen   8 
 Urval   8 
 Källkritik   8 
 Primära källor   9 
 Litteratur   9 
 Överförbarhet   9 

3. Teori    10 
 Konsumenterna som individer 10 
 Lojalitet   11 
 Känslor   12 
 Känslor relaterar till något 13 
 Känslor uppkommer från  

                bedömningar och utvärderingar 13 
 Känslor motiverar handlande 13 
 Sinnesstämning  13 
 Känslor för märken  14 
 Implikationer för konsumtion till  

           följd av känslor  14 
 Tekniska kriterier  15 
 Ekonomi/uppoffrings kriterier 15 
 Influerade kriterier  16 
 Integrations kriterier  16 
 Risk kriterier   17 
 Sinnliga kriteriet  17 
 Kundrelationen  18 
 Kundbasen   18 
 Kommunikationen till kunderna 19 
 Nivåer i kommunikationen  

                till kund  20 
 Personal selling   21 

4. Empiri   23 
 Mattias Bergström presentation,  

    BMW   23 
 Konsumenterna som individer 23 
 Lojalitet   23 
 Känslor   24 
 Sinnesstämning  24 
 Känslor för märken  25 

  
  
  
  
 Konsumtion och känslor  25 
 Kundbasen   26 
 Kommunikationen med kunderna 26 
 Personal selling  27 
 Per Joelsson presentation, Audi 28 
 Konsumenter som individer 28 
 Lojalitet   28 
 Känslor   29 
 Sinnesstämning  30 
 Känslor för märken  30 
 Konsumtion och känslor  30 
 Kundbasen   30 
 Kommunikationen med kunderna 31 
 Personal selling  32 
 Ingemar Rönnbäck presentation, 

           Mazda (Bergners Bil AB)  32 
 Konsumenter som individer 32 
 Lojalitet   33 
 Känslor   33 
 Sinnesstämning  33 
 Känslor för märken  33 
 Konsumtion och känslor  34 
 Kundbasen   34 
 Kommunikationen med kunderna 35 
 Personal selling  35 
 Per Oscarsson presentation,  

           Hyundai (Bilspektrum AB) 35 
 Konsumenterna som individer 35 
 Lojalitet   36 
 Känslor   36 
 Sinnesstämning  36 
 Känslor för märken  37 
 Konsumtion och känslor  37 
 Kundbasen   37 
 Kommunikationen med kunderna 38 
 Personal selling  38 

5. Analys    39 
 Konsumenter som individer 39 
 BMW   39 
 Audi    39 
 Mazda   39 
 Hyundai   40 
 Lojalitet   40 
 BMW   40 
 Audi    40 
 Mazda   41 
 Hyundai   41 
 Kommunikationen till kunderna 41 
 BMW   41 
 Audi    42 
 Mazda   42 
 Hyundai   42 

Känslor   42 
 BMW   42 
 Audi    43 
 Mazda   43 
 Hyundai   43 



 

4 
 

 Sinnesstämning  44 
 BMW   44 
 Audi    44 
 Mazda   45 
 Hyundai   45 
 Känslor för märken  45 
 BMW   45 
 Audi    46 
 Mazda   46 
 Hyundai   46 
 Konsumtion och känslor 46 
 BMW   47 
 Audi    47 
 Mazda   47 
 Hyundai   48 
 Kundbasen   48 
 BMW   48 
 Audi    49 
 Mazda   49 
 Hyundai   50 
 Personal selling  51 
 BMW   51 
 Audi    51 
 Mazda   51 
 Hyundai   51 

6. Slutsatser   53 
 Kundlojalitet och emotionell 

           marknadsföring  53 
 Element som påverkar huruvida 

           emotionell marknadsföring är 
           användbart  54 

 Hur emotioner används som 
           försäljnings argument 55 
7. Sanningskriterier  58 

 Giltighet   58 
 Intersubjektivitet  58 
 Praktisk användbarhet  58 

8. Källförteckning  59 
 Böcker   59 
 Vetenskapliga artiklar & uppsatser 60 

 



 

1 
 

1. Inledning 
 
I den här delen av kommer vi att presentera problemet i uppsatsen och dess bakgrund. Vi kommer 
även att diskutera syftet och de avgränsningar vi valt att hålla problemet inom. 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Idagens företagsklimat har kampen om kunderna blivit allt hårdare. Det allt större urval av 
produkter som kunderna står inför gör det också svårare för företagen att skapa lojala kunder. 
Lösningen på detta, hur man når en djupare relation till kunderna, har länge varit att fokusera på 
kvalitén. Kvalitén har varit det som lockat kunderna till återköp och som skapat en lojal kundbas. 

Många forskare menar numera att kvalité i sig har haft en överskattad roll i formandet av en 
djupare och lojalare relation mellan kund och företaget. Kvalité har dock inte en oväsentlig roll 
men är inte den drivande faktor man trott när det kommer till att bygga lojalitet hos kunderna. 
Istället är det emotionella elementen i förhållandet mellan kunden och företaget som skapar 
lojalitet.1 
 
Emotioner som definition är en reaktion eller ett tillstånd som plötsligt dyker upp utan att vi 
själva kan välja det.2 Detta tillstånd kan vara allt från upphetsning och glädje till besvikelse och 
mynnar i sin tur ut till olika responser hos kunderna vilket leder till en handling eller ett beteende. 
Eftersom antalet händelser eller situationer som kan väcka dessa känslor och reaktioner i oss 
människor är oändliga blir emotionellmarknadsföring som marknadsförings-form väldigt bred. 
Då det kan vara ett vänligt leende från expediten eller en vacker modell i en annonskampanj.3 
 
Försök har gjorts i att klassificera vilka emotioner som ger vilka effekter för att lättare kunna nå 
ut till kunderna med så starkt budskap som möjligt. Hittills har man hittat att den emotionella 
laddningen skiljer sig i intensitet och om den känslan kunden får är negativ eller positiv.4 Hur 
man når ut med sitt budskap och vilken syn man har på kunderna är andra faktorer som spelar in.5 
 
Emotionell marknadsföring har visat sig ha störst inverkan på handlingar som kräver större 
engagemang och beslut av kunden och som är intensiva mellan kund och försäljare,6 bilbranschen 
är en sådan. Som tidigare nämnts finns alltså flera problem, hur ska man nå ut till kunden, vilka 
förutsättningar behövs och vilka emotioner är det som hjälper till att avsluta en affär och skapa en 
relation mellan kunden och företaget? 
 
1.2 Problem 
 
Hur kan emotionell marknadsföring användas vid interaktionen mellan säljare och kunder? 
 
                                                 
1 Barlow Janelle & Maul Dianna Berret-Koehler, Emotional value: creating strong bonds with your customers, 

s.216-219 
2 Söderlund Magnus, Emotionsladdad Marknadsföring, s.28 
3 Ibid, s.178 
4 Ibid, s.183 
5 Gobé,  Marc, Emotional branding- the new paradigm for connecting brands to people, s.xxviii 
6 Söderlund Magnus, Emotionsladdad Marknadsföring, s.22 
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1.3 Syfte 
 
Vårt huvudsyfte med arbetet är att vi vill uppnå en förståelse om hur försäljare använder 
emotioner som försäljningsargument 
 
Delsyften som studien ämnar påvisa: 
 
– undersöka om emotionell marknadsföring kan öka kundlojalitet 
 
– påvisa de element som påverkar huruvida emotionell marknadsföring är användbart 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Eftersom området emotionell marknadsföring är väldigt stor har vi valt att avgränsa ner det till 
enbart interaktionen mellan kund och försäljare för att våra slutsatser inte ska bli alltför 
övergripande. Det specifika området vi kommer att undersöka är bilförsäljningsbranschen i den 
lokala marknaden runt Umeå. 
 
1.5 Disposition 
 
Inledning 
Här presenteras problembakgrunden vårt syfte och frågeställningar samt de avgränsningar som vi 
valt att hålla vårt problem inom. 
 
Metod 
I denna del kommer vi att beskriva vårt teoretiska och empiriska angreppssätt. Här motiverar vi 
våra val av teorier, kunskapssyn, perskeptivval, angreppssätt samt vår förförståelse av det område 
vi valt att studera. Vi motiverar och beskriver även vårt tillvägagångssätt samt varför vi lade 
intervjuer som undersökningsmetod. 
 
Teori 
Här beskrivs vår teoretiska ram som sedan låg till grund för våra intervjufrågor. Detta kapitel 
innefattar teori kring vikten av kundernas sinnesstämning och känslor inför ett köp. Men även 
försäljarna syn på kunderna och hur lojalitet mellan företag och kunder kan etableras. 
 
Empiri 
I detta avsnitt presenteras de svar vi fick av de fyra försäljarna vi valde att intervjua. Samt hur de 
arbetar med kunderna och använder sig av ickerationella argument för att sälja sina produkter. Här 
presenteras också försäljarnas tankar kring vår teoretiska ram.  
 
Analys 
Teori och empiri kommer här att jämföras mot varandra för att hitta likheter, samband och 
förklaringar. 
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Slutsatser 
Här kommer vi med hjälp av analysen att försöka besvara vårt problem och syfte samt beskriva 
våra egna reflektioner av slutsatser. 

 
2. Metod 
 
2.1 Teoretiskt angreppssätt 
 
I det här kapitlet av uppsatsen kommer vi att motivera ämnesvalet och vår förförståelse inom 
området. Vi kommer även att ta upp vårt val av perspektiv, vilken kunskapssyn vi har sett problemet 
utifrån och vilket angreppssätt vi har använt oss av. I slutet kommer vi även att motivera vårt val av 
metod och teorier. 

 
2.1.1 Ämnesval 
 
Som ämnesval har vi valt att skriva om marknadsföring, och just den affektiva faktorn inom 
marknadsföringen alltså ”emotionell marketing” som påverkar oss människor även om vi vill det 
eller inte. Varför vi valt att skriva om den här delen inom marknadsföringen beror på att vi har 
båda läst marknadsföring på C- och D-nivå och känner att just denna del inom marketing har vi 
minst kunskap om. Därför tycker vi att detta ämne skulle ge oss en större bredd i vårt kunnande. 
Fokus för studien är att finna förklaringar till kunders agerande på en mer individuell nivå än vad 
segmenterings och prisstrategier kan göra. 
 
Ämnet vi vill studera, alltså emotionell marknadsföring, anser vi kommer till sin rätt inom ett 
studieobjekt som bilbranschen. Bilbranschen karaktäriseras av de element där vi tror att 
emotionell marknadsföring fungerar som starkast. Alltså att kunden står inför ett stort beslut och 
att kontakten med företaget som säljer produkten är väldigt tät och personligt. Vid valet av 
emotionell marknadsföring ville vi också se om det finns relationer mellan kund och företag som 
är konstruerade men ändå bygger på kundens känslor. Alltså om man mellan kund och försäljare 
kunde bygga ett bestående förhållande genom att använda sig av emotionell marknadsföring.  
 
2.1.2 Förförståelse 
 
Förförståelse är dem uppfattningar och erfarenheter som forskaren besitter och som i sin tur 
påverkar hur vi tolkar och förstår situationer och problem.7 Den verklighet som vi ser runt 
omkring oss uppfattar vi alltså inte enbart genom våra sinnen.8 Våra värderingar, önskningar och 
tidigare erfarenheter påverkar de sätt vi upplever situationer och vårt sätt att tolka dessa.9 Därför 
bör författarna beskriva sin förförståelse inom ämnet så att läsarna är medvetna om dessa, för att 
inte skada validiteten i studien.10 Vår förförståelse kan beskrivas genom teoretisk och praktisk 
förförståelse.11 
                                                 
7 Henny Olsson & Staffan Sörensen, Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, s.63 
8 Torsten Thuren, Veteskapsteori för nybörjare, s.53-58 
9 Holme Idar Mange & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, s.151 
10 Torsten Thuren, Veteskapsteori för nybörjare, s.53-58 
11 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s.76 
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2.1.3 Teoretisk och praktisk förförståelse 
 
Vår teoretiska grund är relativt likvärdig då vi båda läst 3 år tillsammans på 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Under dessa 3 år läste vi mer allmänna kurser 
inom företagsekonomi, vid vårt fjärde år skiljer vi oss åt en aning. Hakala läste 20 poäng 
marknadsföring på d-nivå medan ytterligare 10 poäng marknadsföring på samma nivå lästes av 
både Hakala och Axelsson. Hakala har även läst 10 poäng finansiering på D-nivå vilket Axelsson 
inte gjort. Vår inriktning på utbildningen har varit marknadsföring och vår kandidatuppsats 
präglades även den av vårt intresse för ämnet. Kandidatuppsatsen undersökte möjligheten för ett 
litet företag att lyckas marknadsföra sig själva på en marknad karaktäriserad av stora 
butikskedjor. Vår styrka som forskare ligger i våra kunskaper om marknadsföring, den negativa 
sidan kan vara att vi som forskare skulle ha haft en större förståelse och eventuella andra 
infallsvinklar på studien om vi läst kurser som varit differentierade från varandras. 
 
Våra teoretiska kunskaper har påverkat oss och hur vi valt ut teorier som vi anser skulle kunna 
vara tillämpliga för vår studie. Under vår studietid har materialet vi studerat bestått till största 
delen av anglosaxisk litteratur, i och med att vi studerar just interaktionen mellan kund säljare så 
förstår vi att dessa kan mycket väl skilja sig åt länder emellan. 
 
 

Vi har båda erfarenheter inom yrket som försäljare, vi har båda jobbat inom bank där vi assisterat 
och hjälpt kunder med olika ärenden. Inom detta yrke så hade vi båda krav på att sälja in en del 
av bankens tjänster, detta har medfört att vi fått en del säljträning och har en viss inblick i hur just 
denna process går till. Ingendera av Hakala eller Axelsson har köpt en bil av bilhandlare så 
erfarenheterna från just det området är obefintliga. Författarna har valt att beskriva deras 
förförståelse kollektivt i och med att vi båda bidragit till studien. Studien har utformats genom att 
vi diskuterat olika idéer och infallsvinklar och tillsammans kommit fram till lösningar som vi 
båda ansett acceptabla. Hade studien utförts på varsitt håll är det möjligt att mycket hade skiljt sig 
åt, men i vårt fall är det vår sammanvävda förförståelse som bidragit till hur studien utförts. 
 
2.1.4 Perspektivval 
 
Som författare bör man beskriva studiens perspektiv för att undvika att läsaren egna kriterier 
appliceras på studien.12 Vi har valt ett företagsperspektiv där problemet ses utifrån bilförsäljarnas 
perspektiv och hur de använder sig av emotioner för att knyta kontakt med kunderna. Varför vi 
väljer att se det ur säljarnas perspektiv beror på att de är vana vid säljsituationen och deras 
beteende är medvetet medan emotionerna hos kunderna inte alltid är det. Eftersom syftet med vår 
uppsats är att se hur emotionell marknadsföring används för att skapa en djupare relation mellan 
kunden och företaget blir perspektivvalet självklart, då tanken är att emotionell marknadsföring 
inte skall uppfattas utan snarare upplevas av kunden.  
 
 
 

                                                 
12 Ulf Bjereld, Maire Demker & Jonas Hinnfors. Varför kunskap?, s.17 
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2.1.5 Kunskapssyn 
 
Kunskapssynen beskriver den verklighets- och vetbarhetsuppfattning som författarna har.13 De 
två dominerande skolbildningarna inom detta heter positivism och hermeneutik. Enligt 
positivismen bör fakta behandlas så statistiskt som möjligt för att forskaren sedan kan dra 
generella slutsatser ur detta, medan hermeneutik är en tolkningslära där världen inte enbart kan 
ses i enbart svart och vitt.14  
 
Denna uppsats bygger på ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär att begripa och förstå vad en 
text eller svar säger i förhållande till den fråga som ställs.15 Vår verklighetsuppfattning formas 
främst av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt vilket också speglar studiens metodologi som till 
stora delar utgår från tolkning och förklaringar. Vi har strävat efter att hålla en objektiv linje i 
studien även om vi inte tror eller det vara möjligt att lyckas fullt ut med detta då vår kunskapssyn 
garanterat kommer att färga studien utifrån vår subjektiva verklighets- och förkunskaper. Svaren 
vi får i vår studie kräver även tolkning, på grund av att vi vill förstå ett samband och en helhet 
samt att vi vill gå djupare i de olika förbindelserna som finns mellan kund och säljare. Vi tycker 
att de generella slutsatserna som positivismen erbjuder i sina slutsatser inte skulle vara tillräckliga 
för studiens syfte.16 
 
2.1.6 Angreppssätt 
 
Forskarnas kunskapssyn men även studiens problem bestämmer gemensamt vilket angrepps-sätt 
som studien får.17 Eftersom vår verklighetsuppfattning och förkunskaper inom just denna del av 
marknadsföringen inte var så djup ville vi ha en stabil teoretisk grund som vi sedan kunde bygga 
våra intervjufrågor på. Vi har alltså valt ett deduktivt angreppssätt där vi utgår från befintliga 
teorier och modeller som man sedan jämför mot verkligheten för att hitta samband och 
förklaringar. Till skillnad mot ett induktivt angreppssätt då man går från verkligheten till 
teorier.18 Trotts att vi har en hermeneutisk kunskapssyn väljer vi ändå inte det induktiva 
angreppssättet eftersom vi ville vara säkra på att våra frågor skulle vara relevanta och vi ville 
därför ta hjälp av befintlig teori. 
 
2.1.7 Kvantitativ eller kvalitativ ansats? 
 
Kvantitativa studier bygger oftast på en positivistisk kunskapssyn där man vill avbilda 
verkligheten med hjälp av breda studier som man sedan kan dra generella slutsatser utifrån.19 
Kvalitativa studier har oftare sitt ursprung ur hermeneutiken och till skillnad från positivismen så 
går den djupare in i ämnet och går längre med sina slutsatser av sin undersökning.20 I denna 

                                                 
13 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s.25 
14 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s.33 och Torsten Thuren, Vetenskapsteori för nybörjare, 
s.14 
15 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerun, Metodpraktikan, s.245 
16 Ule Bjereld, Maire Demker, Jonas Hinnfors. Varför kunskap?, s.71 
17 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s.54 
18 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s.55 
19 Torsten Thuren, Vetenskapsteori för nybörjare, s.16 
20 Torsten Thuren, Vetenskapsteori för nybörjare, s.14 
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studie har vi valt en kvalitativmetod och utfört detta genom att göra intervjuer med den drivande 
parten i den process vi har velat undersöka. Varför vi inte valde en kvantitativ ansats beror på att 
försäljaren eller företaget är den drivande parten och information angående denna process kan 
anses som känslig. Med en kvalitativ ansats anser vi att vi lättare kan få tillgång till denna 
information än med en kvantitativ ansats. Explorativa inslag kommer alltså att finnas i studien 
vilket innebär att den till vissa delar är undersökande i sin karaktär och skall kunna fungera som 
generator till nya idéer inom studiens område.21  
 
2.1.8 Val av teori 
 
Teorierna vi använder oss av är inte särskilt beskrivande av andra områden inom marknadsföring 
än just känslors påverkan på konsumenterna och relationsmarknadsförings-teorier som är länkade 
till den frågeställningen vi har valt. Med vår teori försöker vi förklara alla komponenter som kan 
ingå i processen att väcka känslor hos kunden som ska knyta kunden till företaget eller 
produkten. Men till betydligt mindre del kommer vi att nämna psykologiska och de sociologiska 
inslagen som även de kan påverkad kunden emotionellt i sina köpbeslut. Dessa komponenter som 
vi vill studera kan vara mer eller mindre konkreta såsom tillvägagångssätt hos en försäljare, 
fysiska föremål i affären eller på vilket humör kunden helst ska vara på. Vi försöker även 
beskriva hur dessa komponenter kan användas av företagen för att uppnå bästa resultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerun, Metodpraktikan, s.245 
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2.2 Empiriskt angreppssätt                    
 
I den här delen av uppsatsen klargör vi hur vi gick till väga när vi gjorde våra intervjuer, vi kommer 
även att ta upp urval och diskutera den litteratur som vi har använt oss av. I slutet kommer vi att 
behandla de sanningskriterier som vi har valt. 
 
2.2.1 Intervju som undersökningsmetod 
 
Vi valde att använda oss av intervjuer i vårt val av kvalitativa undersökningsmetoder. Fördelarna 
med intervjuer framför en observeringsstudie är främst effektiviteten, då man i en intervju på en 
gång kan få svar på de frågor som är relevanta till skillnad från en observeringsstudie. Fördelarna 
med en observeringsstudie skulle vara att svaren som man får kan bli ärligare då respondenterna 
vid intervjuer kan känna sig tvungna att skönmåla sitt egentliga tillvägagångssätt. Men i en 
intervju kan den som blir intervjuad få chansen att utvecklas sina svar och kan ge oss en mer 
precis bild av det han/hon vill förklara.22 Våra frågor lade vi upp efter en semistrukturerad 
modell, vilket bygger på en tematiskt uppbyggd intervjuguide som tillåter den svarande att bygga 
ut sitt resonemang och fördjupa sig i de frågor som denna anser vara viktiga för studiens syfte.23 
 
Eftersom våran studie handlar om interaktionen mellan kund och försäljare såg vi det som en 
nödvändighet att intervjuerna genomfördes på plats med försäljarna istället för över telefon. Detta 
för att få en personligare kontakt med säljarna och för att inte missa några andra aspekter som 
skulle kunna förbises om intervjuerna skett över telefon.  
 
2.2.2 Genomförande 
 
Vid själva intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att i efterhand kunna gå igenom de 
svar som vi hade fått, vilket ingen av de intervjuade sade sig störas av. Alla intervjuer ägde rum i 
försäljarnas eget kontor där personen i fråga fick börja med att presentera sig själv, sitt yrke och 
det företag försäljaren jobbar åt. Därefter började de vi ställa våra frågor som vi hade gjort klart 
innan intervjun. Vi försökte även följa upp med följdfrågor på de svar som fångade vårt intresse 
under intervjuernas gång, men försökte hålla oss så mycket som möjligt till de frågor som vi 
redan skrivit för att behålla strukturen och jämförbarheten mellan de intervjuade. 
 
Efter intervjuerna sammanställde vi underlaget vi fått för att skicka tillbaka svaren till de 
intervjuade för att kontrollera att vårt empiriska grundmaterial var korrekt. Varje intervju tog 
ungefär 45 minuter vilket till viss del borgar för att de svar vi fick var uttömmande och 
välbeskrivande. 
 
2.2.3 Access 
 
För att få bästa möjliga access till det vi ville studera frågade vi alla som vi intervjuade om dem 
skulle vilja bli porträtterade som anonyma för att uppmuntra så uppriktiga svar som möjligt. 

                                                 
22 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, s.16 
23 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning, s.150 



 

8 
 

Ingen av de personer som vi intervjuade kände dock att det var nödvändig och vi som ställde 
frågorna kände inte heller att det hämmade diskussionen eller att deras svar påverkades. 
 
Innan intervjun började presenterade vi oss och berättade syftet och det problem som var basen 
för vår undersökning. I och med att vi började med att berätta vårt syfte och problem fick även de 
intervjuade en bättre insikt i var vår fokus låg vilket vi känner kan ha hjälpt dem att ge oss svar 
mer relevanta för vårt problem. 
 
2.2.4 Intervjumallen 
 
Alla frågor som fanns med i vår intervjumall bygger på den teori som vi tagit upp i vårt 
teorikapitel. Frågorna är oftast inte lika specifikt som vissa delar av teorikapitlet kan vara utan vi 
försökte istället hålla frågorna så översiktliga som möjligt för att inte styra den responderande i 
sina svar. Trots att vi hade samma frågor till alla intervjuade blev det vissa mindre olikheter i de 
olika intervjuerna. Detta berodde på att vi ibland fick svar som vi kunde ställa spontana 
följdfrågor till för att utveckla svaret hos den person som vi intervjuade. Trots att vi efter varje 
intervju renskrev svaren och gick igenom frågorna gjorde vi inga modifikationer i våra frågor. Vi 
kända att eftersom frågorna inte var fokuserade på detaljer och frågorna var relativt öppna fick vi 
svar vi var belåtna med. 
 
2.2.5 Urval 
 

Det finns två kategorier av urvalsmetoder, dessa är endera slumpmässiga eller 
ickeslumpmässiga.24 Urvalet bör dock ske utifrån det teoretiska intresset och hur mesta möjliga 
mäng av information kan utvinnas.25 Utgångspunkten i vårt urval av vilka personer som vi skulle 
intervjua utgick från vilka firmor de jobbade för och var inte slumpmässigt då vi använder oss av 
en kvalitativ ram för studien. Vi ville intervjua försäljare som var i samma bransch fast i olika 
segment av sin bransch får att se om vi kunde lokalisera skillnader. När vi väl bestämt vilka 
firmor som skulle vara representerade försökte vi få intervjuer med den person som var ansvarig 
för försäljningen på just den firman vi tagit kontakt med. De personer som vi intervjuade jobbar 
alla för firmor som är ungefärliga i storlek. I vårt geografiska urval valde vi att enbart ta kontakt 
med firmor i Umeå. Vi anser också att även om vårt val av personer vi skulle intervjua var 
subjektivt har det en mindre påverkan på vårt arbete då det inte är en avbildning av verkligheten 
vi är ute efter, utan enbart tänkbara tillvägagångssätt av att skapa en relation med kunden med 
hjälp av känslor. Efter vi hade gjort fyra intervjuer ansåg vi att vi hade tillräckligt med material 
för studien. 
 
2.2.6 Källkritik 
 

Det är alltid av vikt för forskarna att kritiskt granska sina källor för att försäkra sig om att de är 
trovärdiga, relevanta och aktuella för studien.26 I vårt val av litteratur har vi även strävat efter att 
ha en så bred grund som möjligt för att kunna ge en objektiv bild av det vi försöker beskriva. 
Men alla källor som väljs som forskaren ska alltid passa in på studien samt bidra med 
                                                 
24 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport: att göra en statistik undersökning, s.188 
25 Idar Mange Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetod: om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 99 
26 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s. 89 
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vetenskaplig kunskap.27 Vi har även försökt att använda oss av uppdaterad och aktuellt material 
och har även haft i baktanke vem som har publicerat materialet innan vi valt att använda det. 
Eftersom sekundärdata kan vara påverkat av författarens subjektiva bedömningar och fördomar.28 
 
2.2.7 Primära källor 
 
Primär data är all fakta som inte vara tillgänglig tidigare.29 Våra primära källor utgörs främst av 
våra semistrukturerade intervjuer som genomförde med olika bilförsäljare i Umeå regionen. De 
fyra personerna som vi valde att intervjua är alla ansvariga för försäljningen på sin respektive 
firma. De fyra försäljarna har dock något olika bakgrunder och deras längd av erfarenhet skiljer 
sig något. Alla var dock villiga och positivt inställda på att ställa upp på våra intervjuer. Ingen av 
oss som utförde intervjuerna har någon större erfarenhet av detta annat än de liknande intervjuer 
som vi gjorde i vår kandidatuppsats. Trots detta är vi nöjda med resultatet eftersom vi anser att vi 
fick det material som vi behövde för att genomföra studien. Fast våra val av personer var 
subjektiva och troligen inte ger en representativ bild av bilförsäljare generellt anser vi att det är 
av mindre betydelse då det inte var syftet. 
 
2.2.7 Litteratur 
 
All bunden litteratur som vi har använt oss av, förutom Gobès emotional branding som vi köpte 
har vi hämtat från Umeå Universitets bibliotek. Även de artiklar som vi har använt oss av har vi 
hämtat via universitetets databaser, så som Web of Science och Academic Search. 
 
I den mån det har varit möjligt har vi även försökt att hitta original källan. Inom detta område 
finns inte särkilt mycket som kan anses som allmänt kända eller vedertagna teorier vilket gjort 
arbetet lite svårare att bedöma var tyngden inom vårt teorikapitel ska ligga. Men genom att 
försöka täcka alla delar inom processen hoppas vi att detta inte skulle vara ett problem. Men 
eftersom mycket av det som skrivs inom området är nytänkande har det gjort arbetet att hänvisa 
till originalkällan lättare. 
 
Ytters få böcker finns det också som enbart behandlar hur känslorna hos kunderna påverkar deras 
köpbeteende. Oftast är det max ett kapitel eller mindre som behandlar denna fråga per bok vilket 
gjort att letande efter fakta hart vart tidskrävande. Den bundna litteraturen, men även de artiklar, 
som vi har använt oss av har en majoritet författarna haft sin hemvist i USA. Vilket kan ha 
påverkat deras syn på det material som de har skrivit och som då indirekt kan ha påverkat vår 
teoridel. 
 
2.2.8 Överförbarhet 
 

Möjligheten att överföra resultatet av en undersökning på en grupp till en annan är definitionen 
av överförbarhet i studier som detta.30 Denna studie har sin grund i ett kvalitativt 

                                                 
27 Ibid., s.89 
28 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, s.18 
29 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport: att göra en statistik undersökning, s. 81 
30 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s.172 
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tillvägagångssätt vilket gör det svårare att borga för överförbarheten då svaren inte kan ses som 
generella eftersom antalet intervjuande enbart uppgår till fyra. 
 
En av de intervjuade gjorde oss också uppmärksammade på att metoderna att sälja kan skilja sig 
mellan olika städer. Eftersom situationerna och omständigheterna alltså kan skifta där 
säljaktiviteten äger rum är detta även en faktor som inte är fördelaktig om man vill uppnå en hög 
överförbarhet. Men som vi nämnt tidigare är detta av mindre betydelse för vårt arbete. 

 
3. Teori 
 
Detta kapitel kommer att behandla de teorier som vi har byggt våra intervjuer på. Vi kommer bland 
annat att beskriva synen på kunderna och kommunikationen mellan säljare och köpare. Även 
beskriva emotioner som begrepp och hur man med hjälp av dessa kan bygga en relation till 
kunderna. 
 
3.1 Konsumenterna som individer 
 
Idag lever vi i en tidsålder där människor har blivit reducerade till rationellt kalkylerande 
ekonomiska varelser. Vi har blivit ekonomiska varelser, och endast detta, där alla våra handlingar 
vägs mot kostnader och vinster.31 Så beskriver Annette Karlsson synen på dagens människor. Så 
beskriver också Marc Gobé dagens situation, kunden har blivit ett nödvändigt ont där man allt för 
ofta pratar om hur man ska ”attackera” kunden istället för att försöka alliera sig med kunden i ett 
vinn-vinn-förhållande. Fokusen har allt för länge legat i att kunna leverera materiellt och 
funktionellt värde till kunden. Eftersom detta sätt att leverera värde till kunderna och möta 
konkurrens har varit det lättaste har det också blivit det vanligaste sättet i företagens försök att 
tillfredsställa kunderna. Gobés främsta argument till hur man får en djupare relation mellan 
företaget och kunden är att ändra synen på konsumenterna till just människor och individer. 
Grunden till konsumenternas aktiviteter ligger faktiskt inte den rationellt kalkylerande 
ekonomiska varelse som Anette Karlsson beskriver.32 Trots att beskrivningen är något överdriven 
och att många företag inte har den kallhamrade beskrivningen av sina kunder har övergången till 
nya tankesätt inte fullt ut acklimatiserats hos de flesta företag. Även om man som företag har 
lyckats med att ändra sin syn på sina kunder finns det fortfarande flera steg som måste tas för att 
verkligen nå ut med ett emotionellt tilltalande budskap till kunden. Budskapet som företaget vill 
nå deras kunder med ska vara unikt och skilja sig från övriga konkurrenter, strävan ska alltså inte 
bara vara att bli igenkännande utan även betona en karaktär som framhäver en känslomässig 
respons hos kunden. 33 
 
Förutom våra mest grundläggande behov skiljer sig varje människa från den andre när man står 
inför ett val mellan olika produkter.34 Detta beror bland annat på, tillgång till tid, pengar och 
kunskap men även stimulansbehov och osäkerhetsfaktorer spelar in. Därför är det betydelsefullt 

                                                 
31 Annette Karlsson, TQM, individen och kollektivet, s.103 
32 Marc Gobé, Emotional branding, s. xxiii  
33 Marc Gobé, Emotional branding, s.xxviii-xxx 
34 Lee G. Bolman & Terrence E. Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s. 129 
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för marknadsförare att närma sig olika kunder på olika sätt och tar hänsyn till de skillnader som 
finns mellan kunderna.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Pierre Wanger, Kundpsykologi, s.50 
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3.2 Lojalitet 
 
”Lojala kunder kommer i olika intensitetförpackningar” hävdar Janelle Barlow och Dianna Maul. 
De har gjort en 5-gradig skala där man kan kategorisera de olika kundgruppernas lojalitet till ett 
märke. 
 
Föredra:   ”Låt oss prova dem denna gång”  1.  

Favorisera:   ”Alla saker är lika, de kan få ordern”  2. 

Engagerade:  ”De är våran leverantör”   3. 

Refererande:  ”Ni bör köpa från den leverantören”  4. 

Exklusive:   ”Ingen annan har en chans att få en order av oss” 5. 

 
Trots att många av kunderna som finns på engagemangs nivåerna Föredra och Favorisera 
troligtvis kan komma att köpa företagets produkter igen går dessa relationer till företaget inte 
under definitionen lojala. Detta gör det svårare för företagen att veta när man har lyckats med sitt 
mål att bygga upp en djupare relation mellan företaget och kunden.36 Skillnaderna mellan dessa 
nivåer är också förhållandevis stora då det har visat sig att sannolikheten att en belåten kund gör 
ett återköp är bara en sjättedel så stor som en kund som är mycket belåten med ett företags 
produkter.37 Även om man skulle kunna öka belåtenheten hos kunderna betyder inte det att 
lojaliteten ökar jämsides med belåtenheten hos kunderna. Lojalitet behöver en längre tidshorisont 
för att öka. Men klart är att belåtenhet och lojalitet har ett samband där de rör sig i samma 
riktning dock inte parallellt.38 I en studie gjord av Claes Cassel och Jan A. Eklöf påvisar även de i 
sin artikel att kundlojalitet är tätt länkat till belåtenheten hos kunden, men att relationen 
däremellan är komplex.39 
 
Man vet alltså att lojalitet och belåtenhet har en besläktad koppling och frågan har länge varit, hur 
uppnår man belåtenhet för att få kunderna lojala? Mantrat på 80- och 90-talet var: ”producera 

högsta kvalitet så får du belåtna kunder”.40 Joseph J. Cronin och Steven Taylor hävdar dock att 
kundens belåtenhet inte ligger i produktens eller servicens kvalitet utan i vilken mån du kan möta 
kundens förväntningar.41 Även förmågan att läsa kommande kundkrav och erbjuda uppdaterade 
alternativ kan bidra till detta, kanske till och med innan kunderna själva har insett behovet.42 
Detta behov eller förväntan skall man dock inte förväxla med något som är specifikt länkat till 
produktens eller varans kvalitet, utan oftast är det interaktionen mellan kund och personal som 
ger upphov till missnöje eller belåtenhet, alltså med vilken känsla man lämnar affären.43 
Mellanrummet mellan vad kunden förväntad sig och vad som blev levererat är dock också en stor 

                                                 
36 Janelle Barlow och Dianna Maul, Emotional value, s.216 
37 James C. Anderson & James A Narus, Business Market Management, s.181 
38 Janelle Barlow & Dianna Maul, Emotional value, s.216-18 
39 Claes Cassel & Jan A. Eklöf, Total Quality Management, s.834-841 
40 Janelle Barlow & Dianna Maul, Emotional value, s.217 
41 Joseph J. Cronin & Steven A. Taylor, Servperf vs. Servqual: Reconciling Performancebased and Preception-

Minus-Expectations Measurement of Service Quality, Journal of marketing, s.125-131 
42 Janelle Barlow & Dianna Maul, Emotional value, s.218 
43 Ibid., 97 



 

13 
 

bidragande faktor till belåtenheten hos kunden. Gapet mellan vad kunden tycker är viktigt och 
vad som företaget levererar påvisar desto mer hur man skapar högre kundlojalitet och ett 
lojalitetsskapande beteende innehåller alltid ett emotionellt element. I sina slutsatser i studien 
säger Joseph J. Cronin och Steven Taylor att ”beskriva vår forskning i fundamentala termer utan 

att skada komplexiteten menar vi att höga nivåer av kundens emotionella engagemang driver 

lojaliteten mer än kundernas åsikter om kvalitén.”44 Kundlojalitet fungerar även som en 
utbyggnad på kundbelåtenheten då den även bygger på känslan kunden får av produkten idag 
även kommer att kunna levereras av företaget i framtiden.45 Enligt dessa studier och forskare 
lägger alltså en emotionell kontakt till kunden grunden för en lojal och nöjd kundbas. 
 
Kundens intentioner till nya återköp hos ett företag är mer komplext än vilken belåtenhet kunden 
hade när den lämnade affären, alltså hur stort gapet var mellan levererat och förväntad kvalitet 
och värde. Kundens utvärdering på service och produkter är istället mest relaterat till det 
omedelbara individuella transaktionsögonblicket. Kvalitets bedömningar är istället en mer 
långvarig process där kunden har fått chans att bedöma produkten över en längre tid. Men när det 
kommer till att influera kunden till återköp är det transaktionsögonblicket som påverkar mer än är 
kundens kognitiva långsiktiga utvärdering av kvalitén.46 
 
Som vi nämner i början av denna rubrik är inte alla återköp klassificerade som lojalitet. För att 
man ska uppnå de högsta klasserna i Janelle Barlow och Dianna Mauls lojalitetsskala behövs 
ändå en tillfredsställande nivå av kvalitet. Eftersom skulle inte produkterna fungera som företaget 
lovat spelar det ingen roll hur trevlig personalen är. Detta visar att det är de emotionella 
elementen som bygger förhållande till kunden, men för att nå höga nivåer av lojalitet spelar även 
kvalitén på produkten en avgörande roll.47  
 
3.3 Känslor 
 
I det antika Grekland var uppfattningen att känslor egentligen var själen som kom ut ur kroppen. 
Detta uttalande är dock inte helt taget ur luften, äkta känslor uppvisar ofta en rättvisande bild av 
en individ och hur personen i fråga är och tänker.48 
 
Studier har visat att känslor och sinnesrörelser har större betydelse än direkta tankar. 
Konsekvenserna av detta är således att individer kan bli mer påverkad av exempelvis reklam än 
vad de själva uppfattar.49 Ordet känsla används för att beskriva ett mentalt tillstånd såsom rädsla, 
glädje, spänning osv. Dessa upplevelser kan således vara positiva men lika gärna negativa, vad 
som agerar som katalysator kan dock skilja individer emellan.50 Konsumenter som upplever en 
stark känsla av förväntan på en produkt eller tjänst kan därför bli besviken om dessa 
förväntningar inte uppfylls, detta kan då uttryckas i olika former såsom avsky och 

                                                 
44 Joseph J. Cronin & Steven A. Taylor, Servperf vs. Servqual: Reconciling Performancebased and Preception-

Minus-Expectations Measurement of Service Quality, Journal of marketing, s.125-131 
45 Torsten J. Gerpott, Wolfgang Rams & Andreas Shindler, Customer retention, loyalty, and satisfaction in the 

German moblie cellular telecommunications market  
46 Janelle Barlow & Dianna Maul, Emotional value, s.219 
47 Ibid., s.219 
48 John, Nicholas O´Shaughnessy, The marketing power of emotion, s.21 
49 Measuring the hidden power of emotive advertising, International journal of market research 
50 Mlot Christine, Probing the biology of emotion, Science 
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avståndstagande eller ilska och missnöje. Känslor kan uppvisas i en samling av processer och 
mentala tillstånd som ofta har ett gemensamt samband.51 
 
 
 
3.3.1 Känslor relaterar till något 

 
Om en individ blir arg så måste något vara den utlösande faktorn. Inom marknadsföring är det av 
största vikt att analysera vilka attribut, karakteristika eller egenskaper hos ett objekt som kan 
resultera i en positiv känslomässig reaktion.52 
 
3.3.2 Känslor uppkommer från bedömningar och utvärderingar 

 
Människan besitter en inbyggd omedveten process som sållar ut vad som kan beröra denne eller 
inte. När en individ blir berörd av ett objekt så uppstår utav ren reflex en känsla om detta objekt. 
Vad detta resulterar i är att människan inte upplever känslor om objekt de inte blir berörda av.53 
 
3.3.3 Känslor motiverar handlande 

 
En känsla som uppstår kan förmå en individ till att utföra handlingar av olika slag, ilska kan 
övergå till aggressivitet och slutligen till fysisk handling. Lika väl kan en känsla av starkt begär 
för ett objekt motivera konsumtion. Detta kan även vara omedvetet för individen då köparen kan 
vara påverkad utan att själv inse det.54 
 
Magnus Söderlund påpekar i sin bok Emotionsladdad Marknadsföring att ordet känslor kan vara 
för bred i sin användning och att ordet emotioner istället bör användas. Ordet ”känsla” kan annars 
brukas i en kontext såsom ”känns det kallt ute idag?”. Medans en emotion är en reaktion på ett 
visst stimuli som är speciellt för situationen och särskiljer sig från det bredare ordvalet 
”känsla”.55 
 
3.3.4 Sinnesstämning 
 

Sinnesstämning kan definieras som den kvalitativa karaktär ett medvetet mentalt tillstånd ger 
upphov till.56 Känslor och sinnesstämning kan särskiljas genom att den sistnämnda inte behöver 
vara kopplad till ett objekt. Sinnesstämningen hos en individ kan vara kopplad till en känsla. En 
straffläggare i en fotbollsmatch som missar sin straff kan genom att i efterhand relatera till 
känslan som uppstod just vid det tillfället hamna i en dålig sinnesstämning. En positiv 
sinnesstämning kan resultera i att konsumerandet ökar. Konsumenter som är på gott humör 
tenderar att öka sin konsumtion och vice versa. Marknadsförare och företag bör därför försöka att 
försätta dess potentiella konsumenter på gott humör. Fysiska omständigheter kan även påverka 

                                                 
51 John, Nicholas O´Shaughnessy, The marketing power of emotion, s.21 
52 Hansen & Flemming, Distinguishing between feelings and emotions in understanding communication effects 
53 Mlot Christine, Probing the biology of emotion, Science 
54 Measuring the hidden power of emotive advertising, International journal of market research 
55 Söderlund Magnus, Emotionell marknadsföring s.32-33 
56 Ibid., s.24 
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kundens köpintentioner och beteende vilket bör tas i beaktning. Detta utnyttjas i praktiken genom 
byggandet av stora köpcenter men även inuti butiker där hänsyn tas till utformandet av 
köpstället.57 
 
 
 
3.3.5 Känslor för märken 
 

Individer kan känna en stark positiv känsla för ett specifikt märke. Om konsumenter har 
möjligheten att göra ett val mellan flera märken så kan en lojalitet mot ett visst märke urskönjas 
om det visar sig att de väljer samma märke upprepade gånger. Detta påstående kan givetvis vara 
ogiltigt om kunden endast köper samma vara gång på gång på grund av vana eller ointresse av att 
testa andra märken. Företag bör anstränga sig för att uppta en känslomässig plats i kundernas 
sinnen. Tillit och väckande av känslor är två nyckel-ingredienser för att kunna åstadkomma 
märkeslojalitet.58 Genom tillit och känslomässig lojalitet skapas en barriär som hindrar 
konsumenterna från att byta märken, möjligheter för företagen att uppleva positiv word-of-mouth 
och att kunna utöka den befintliga produktlinjen öppnas även upp. Denna sorts märkeslojalitet 
kan dock vara svår att skapa inom konsumentvaror med få särskiljande egenskaper. Tilltro är en 
starkt påverkande faktor för konsumenter vid märkesval. Tilltro är när en individ är disponerad 
att tro att vissa kunskaper denne besitter mer troligt är sanna istället för falska. Individers tilltro 
eller övertygelse avgör hur världen ser ut i deras ögon, utifrån denna övertygelse skapas behov 
och önskningar.59 Vid situationer där kunden har en positiv övertygelse om en produkt eller ett 
märke som visar sig vara felaktig så blir individen naturligtvis besviken, men underliggande 
denna besvikelse påverkas även personens självförtroende angående sina övertygelser.60 Dessa 
övertygelser individer besitter är knuten till information och vid tilltagande av ny information kan 
dessa övertygelser omdefinieras eller ändras. Individers tilltro påverkar direkt valet av märke som 
är bäst knutet till personens känslor. Attityder skapas även utifrån vilka övertygelser individen 
har, och utifrån dessa attityder påverkas handlingar såsom val av märke och efter-köpsbeteende. 
Implikationerna för företag blir således att försöka influera individer och deras övertygelser till 
favör för deras märke. 
 
3.4 Implikationer för konsumtion till följd av känslor 
 

Två olika skolor som är intressanta när gäller individens tänkande är det rationella och det 
emotionella tänkande. Dessa två tankesätt besitter båda goda argument för konsumtions-mönster 
och därför bör inte något av dessa tankesätt ignoreras eller exkluderas när det gäller förståelsen 
av köpbeteende. Uppfattningen om att individen är en rationell och kalkylerande varelse när det 
gäller beslutsfattande existerar hos vissa forskare, andra menar dock bestämt att en variabel i 
form av känslor alltid finns med. Vissa forskare påstår att vi endast är medvetna om fem procent 
av våra tankeprocesser.61 Vid beslutstagande om konsumtion existerar alltid känslor av någon 
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form, därav kan förmodligen konsumtionen av dyra sportbilar och märkeskläder exempelvis 
förklaras bättre. Känslor intensifierar också ett begär av att äga och därmed kan motivationen 
inför ett köpbeslut öka. Vid ett köpbeslut av en mer avancerad vara, förslagsvis en bil, drivs 
individen av dess värderingar och dessa är först och främst grundade på känslor och erfarenheter. 
Känslor kan påvisa betydelsen av ett objekt för en individ. Att därför påstå att något är 
meningslöst bör istället uttryckas på så sätt att objektet inte har någon emotionell signifikans för 
individen.62 I en rationellt tänkande värld skulle det vara svårt att förklara varför vi människor 
utsätter oss för saker såsom rökning, alkohol, droger eller andra destruktiva beteenden. Dessa 
beteenden är oftast en reaktion på individens känslor.63 En konsument som står inför ett val av 
produkter inom samma kategori går igenom en rad av kriterier för vilken produkt denne ska 
välja.64 
 
3.4.1 Tekniskt kriterier 
 
Alla produkter har ett huvudsyfte till varför de är framtagna. Detta syfte förstärks ofta i 
produktannonser med slogans som ska väcka känslor som spänning och nyfikenhet. Många 
produkter har även underordnade funktioner till huvudfunktionen. Tvättmedel har som främsta 
uppgift att få kläder rena, andra funktioner som kan läggas till denna produkt är bland annat att 
det kan få kläderna mjuka och att de ska lukta gott. Detta är typiska medel för att konkurrera på 
marknader som karaktäriseras av många likartade produkter och märken. Konsumenters val bland 
dessa produkter blir ofta baserade på vilka funktioner förutom huvudsyftet produkten alltså har, 
prisbilden eller märket. Dock under senaste åren har även konsumentvaror som tvättmedel börjat 
använda sig av marknadsföring som baseras på känslan för produkten och inte bara dess fördelar 
gentemot andra märken.65 
 
3.4.2 Ekonomi/uppoffrings kriterier 
 
Köpbeslutsprocessen är komplex och är fortfarande än idag inte helt förstådd. Forskare vet inte 
om köpbesluten tas via en omedveten reaktion eller om det är ett rationellt tänkande bakom.66 
Alla köpbeslut konsumenter tar grundas dock till en del på hur stor möda som måste läggas ner 
för att hitta och köpa produkten gentemot vad produkten kostar. Pris är en stark variabel i 
köpbeslutet, desto högre pris en produkt har desto lägre blir den mentala njutningen för 
konsumenten att köpa den. Detta bör dock inte generaliseras över alla typer av produkter, flertalet 
konsumenter betalar medvetet höga priser för produkter som indikerar status, förmögenhet och 
social tillhörighet. Prisändringar kan även ge upphov till olika känslomässiga reaktioner. En 
prishöjning på fem procent framkallar en starkare negativ reaktion hos kunder än vad en 
motsvarande prisreduktion skulle göra i form av positiv reaktion. Dolda kostnader kan även få 
konsumenter att reagera negativt, tilliten för företaget/märket stärks om kunderna istället direkt 
får veta den slutliga kostnaden för produkten/tjänsten. Olika sätt för att minska den emotionella 
bördan av kostnader kan vara att exempelvis sälja refillkort till mobiltelefoner som är förbetalda, 
kunden slipper därmed någon eventuell negativ överraskning i form av att få en alltför hög 
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telefonräkning. Annonser utformas ofta med slogans som understryker prisets betydelse för 
erbjudandet som till exempel ”superpris” eller ”fynd”. Varor som uppfattas som högre i prisbild 
blir ofta marknadsförda med hjälp av att understryka varans kvalitet istället för pris. Marc Babej 
diskuterar vikten av att flertalet varor köps via dess förmåga att uppvisa påtagbara fördelar och 
icke-påtagbara fördelar, att kunder kan manipuleras via känslomässiga metoder till att betala en 
premie för en vara som inte bör i praktiken vara särskiljd från dess konkurrenter. Ortodox 
marknadsföring anser att detta tänkande bör vara applicerbart på alla produktkategorier. Men 
Babej håller inte med om att detta kan appliceras på alla typer av produkter utan påpekar att vid 
köp av dyrare varor så kommer automatiskt även ett behov av att se påtagbara fördelar med 
produkten.67  
 
 
3.4.3 Influerande kriterier 
 

En avgörande faktor till vad som konsumeras är just vad som influerar köparen. Studier har visat 
att barn under 12 års ålder spelar en avgörande roll i var familjen åker på semester, vilken bil som 
köps och vilken stereo som ska köpas. Detta understryker tydligt att den som betalar inte behöver 
vara beslutsfattaren utan kan istället vara influerade av andra.68 En försäljare kan dock försöka 
ändra kundens uppfattningar genom emotionella medel. Detta görs genom att försäljaren förstår 
vad som ligger bakom kundens uppfattningar eller värderingar och försöker se det ur kundens 
perspektiv, utifrån detta kan då försäljaren försöka ändra eller påverka dessa värderingar för att 
influera ett eventuellt köpbeslut.69 Många företag inser vikten av att investera i oortodoxa 
evenemang för att nå ut med sitt budskap. Toyota riktade sig till unga hip-hopare vid lanseringen 
av deras bil Scion och Jaguar började även investera i olika evenemang för att få upp 
kännedomen av deras produkter. En undersökning i USA förstärkte denna tro då resultatet visade 
att 71 % av köpen av bilar är baserade på word-of-mouth.70 
 
3.4.4 Integrations kriterier 
 
Dessa kriterier hänvisar till individens natur att anpassa sig socialt och att dennes självidentitet 
ska förstärkas genom dess konsumtionsmönster. Undantag existerar även inom denna kategori, 
vissa konsumenter väljer själva att inte vilja vara som andra utan försöker istället differentiera sig 
från mängden. Subkulturer är ett viktigt begrepp då detta visar på individer som vill avvika från 
mängden men ändå har ett behov av att känna samhörighet, mindre grupper av likasinnade skapas 
därmed. Kunder baserar sina köp även på grund av vad de anser sig vinna på det, denna vinst kan 
ta sig an olika former såsom image, större makt, säkerhet och egoistisk tillfredställelse.71 Duktiga 
försäljare anpassar sin säljstrategi till att inte enbart marknadsföra produkten, utan försöker 
istället sälja en fantasi för kunden. Vad detta kan betyda är att genom ett köp av den specifika 
produkten kan kunden förverkliga någon av dennes innerliga fantasier/önskningar.72 I och med att 
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produkter kan kopplas till individers personlighet eller tillhörighet kan produkterna då ses som 
symboliska tillhörigheter som är länkade till känslor. 
 
 

� Lyxbilar kan ses som en symbol för status och rikedom 

� En boksamling kan symbolisera en individs artistiska sida eller intellektuella intresse 

� Kläder kan symbolisera livsstil eller personlighet 

 
 
 
 
 
 
 
3.4.5 Risk kriterier 
 
Konsumenter vill alltid minimera sina risker i deras köp, detta för att slippa känslor såsom ångest, 
osäkerhet och möjligheten till ånger av köp. Dessa risker kan ses från olika vinklar; 
 

� Finansiella risker 

� Fysiska risker (barnsäkra produkter etc.) 

� Social acceptans 

� Produktens utlovade attribut 

� Felaktig vara (blir returen av varan en mödosam process?) 

 
Varor där riskerna ses som störst är de varor som kräver ett stort engagemang och kunnande av 
köparen. Konsumenter försöker minimera sina risker genom att lyssna till experter och även vad 
andra har att säga om produkten ifråga.73 Genom att köpa märken som i allmänhetens tycke håller 
bra kvalitet så anser sig också kunden minimera sina risker. Företagen bör inse detta behov av 
riskminimering och försöka övertyga osäkra kunder via olika medel att lita till deras produkter. 
Detta kan bland annat utföras via garantier, support och service i kombination med övertygande 
reklamkampanjer. Inom bilbranschen är det svårt att kunna marknadsföra en bil på det sätt att den 
framstår som attraktiv och särskiljd från dess konkurrenter utan att verka dyr. Audi försökte 
minimera deras potentiella kunders tveksamhet över att en av deras bilmodeller var för dyr 
genom att informera dem via sina reklam-kampanjer. Som beskrev hur lätt det var att beställa 
hem information om den specifika bilmodellen.74 
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3.4.6 Sinnliga kriteriet 
 

Konsumenter som står inför ett köpbeslut påverkas även sinnligt genom hur produkten känns, 
luktar, smakar, låter osv. Företag kan påverka konsumtionen positivt genom att försöka 
tillfredställa kundernas sinnen.75 Emotionella budskap i annonser försöker tilltala till just 
kundernas sinnen och inte endast produktens primära syfte. Dessa försök till att påverka 
konsumtionen positivt är dock inte endast för omedelbar tillfredställelse. Tillfredställelsen av ett 
köp kan även bli uppskjuten för individen då kunden kanske behöver spara ihop pengar till den 
produkt som de åtrår. Det sinnliga kriteriet omfattas även av atmosfären i en butik där kunderna 
blir bemötta på ett bra sätt vilket kan försätta dem på ett gott humör.76 
 
Implikationer för konsumentbeteende och marknadsföring är att en komplett förståelse för 
köpbeteende inte kan förklaras till fullo utan att ta hänsyn till den emotionella aspekten som har 
en betydande roll för konsumenterna.77 
  
3.5 Kundrelationen 
 
Om en stark relation mellan kunden och företaget eller produkten uppstår kan detta leda till en 
stärkt lojalitet för märket eller produkten.78 De produkter med störst möjlighet att skapa en 
relation och slutligen erhålla lojalitet av dess kunder är de som kräver störst engagemang av dess 
köpare.79 De största märkenas framgång beror till stor del på grund av att de lyckats skapa en 
emotionell koppling mellan företagen och deras kunder.80 Denna koppling kan skapas genom att 
företaget hittar kundernas ”känsliga punkt”, med detta menas det som får kunderna att känna sig 
meningsfulla och som kan representera en del av deras självbild.81 Det finns tre dimensioner som 
kan representera kundens självbild och som är av större vikt för företaget att förstå. Den första, 
värderingar och övertygelser visar vad kunden tror på och står för, företaget bör undersöka hur de 
kan stämma in med dessa då det gör att kunden troligen känner en större samhörighet med 
företaget om de delar värderingar. Kundens aktiviteter och intressen är en annan dimension av 
kundens självbild, genom att ta reda på kundernas fritidsaktiviteter och intressen kan företaget 
anknyta till dessa genom att visa att de deltar aktivt även i det som kunderna intresserar sig av på 
fritiden. Bilmärket BMW har positionerat sig med nyckelordet ”körglädje”, de är involverade 
inom bland annat Formel 1 och annan motorsport som kan underlätta att anknyta till deras 
kunders fritidsintressen. Den tredje dimensionen behandlar tillhörigheter, ”vi är vad vi äger!”. 
Produkten eller företaget bör få kunden att känna att sin självbild stämmer överens med 
produkten eller företaget och vad dessa står för i allmänhetens ögon. Motorcykelmärket Harley-
Davidson skapar starka kundrelationer genom att vara ett märke som står för en livsstil och inte 
bara vara en motorcykel. Det är av stor vikt att kommunikationen mellan kunden och säljaren är 
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en två-vägs kommunikation där båda strävar efter att göra varandra nöjda istället för att säljaren 
ska se på kunden som endast en inkomstkälla.82  
 
3.6 Kundbasen 
 

Kunder ses generellt som en stor massa med individer varvid marknadsföringen har som mål att 
nå ut till största möjliga antal med i stort sett samma meddelande. Kunder är dock individer, och 
individer har alla särskiljande drag. Ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv är det av vikt att 
komma underfund med vilka olika särskiljande drag som existerar kunder emellan. Kundbasen 
kan bestå av individer med olika stora inkomster varvid en försäljare bör anpassa sin strategi efter 
detta för att kunna erbjuda något som överhuvudtaget är möjligt för kunden att köpa.83 Vid 
personlig försäljning är detta av största vikt så att inte tid går förlorad för både försäljaren och 
kunden. Kunden kan även hamna i ett negativt sinnestillstånd om han eller hon blir visade 
produkter som kan vara av stort intresse men att finansiella medel saknas för att kunna genomföra 
köpet. Tid är även en viktig faktor för kunden då ledig tid är begränsad för många.84 Kunskap är 
även ett särskiljande drag emellan kunder, kunskaper om produkter som kräver ett högt 
engagemang av köparen är ofta också låga vid det initiala skedet.85 Kunder som är osäkra vid ett 
större köp tenderar att bli influerade av andra, influerande källor kan vara branschexperter som 
publicerar artiklar i tidningar, andra kunder som köpt liknande produkter men också bekanta kan 
vara en källa till information gällande produkten ifråga. Detta gäller främst produktens generella 
kvalitet och funktionalitet. Som tidigare nämnts så vill kunder minimera sin osäkerhet vid ett köp 
och vill därför säkerställa att de har tillräcklig kunskap om själva produkten innan ett eventuellt 
köp genomförs.86 
 
3.7 Kommunikationen till kunderna 
 
Ordet kommunikation kommer ursprungligen från det latinska ordet communis och betyder 
gemensam. I dagens modernare ordlistor hittar man främst definitionen informations-överföring. 
För att klara av att bygga en djupare relation mellan företag och kunderna behövs en mer 
väluttänkt och utarbetad kommunikationsprocess än att bara överföra information till kunden för 
att kunna skapa högre värden.87 Kunderna kommer också alltid att vara företagets bästa källa 
gällande information till allt från kommande trender och den nuvarande belåtenheten.88 Som 
företag måste man alltså ta steget från ”en-vägs-kommunikation” till en ”två-vägs-interaktion” 
där just feedback från kunderna har fått en speciellt stark ställning i etablerandet av en relation. I 
en sådan relation där företagen ger kundernas röster utrymme anses båda parter få en kraftfullare 
position.89  
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Kommunikation som begrepp, är en paraplyterm som täcker alla aktiviteter som olika parter på 
markanden kan ha med varandra, allt från massmedia till word-of-mouth mellan kunderna själva. 
Enligt Kirsti Lindberg-Repo finns det två synsätt på hur man bygger upp en relation mellan kund 
och företag. Den första är ett funktionellt synsätt där man pekar på vikten av kunddatabaser, 
customer-retention, och after-sales marketing. Det andra synsättet framhäver interaktionen och 
den inverkan den har på relationen mellan kund och företag. Vi kommer att diskutera det andra 
synsättet som mer fokuserar på metoden än det funktionella. 
 
Det finns också två olika avsikter med kommunikation, dessa är att förmedla ett meddelande eller 
innebörd. Meddelanden är medvetna hos både sändare och mottagaren och används för att skapa 
eller dela med sig av ett budskap. Med innebörd menas den mentala bild eller känsla som skapas 
av mottagaren uppfattningsförmåga.90 
 
 
3.7.1 Nivåer i kommunikationen till kunden 
 
Precis som i stycket om lojalitet finns det även nivåer i kommunikationen mellan kund och 
försäljare.91 
 
 
Oroligheter:  Har negativ inverkan på förtroenden och har inget speciellt 

kommunikationssyfte 
 
Hot: ”Gör det eller annars” – förutsättningarna för förtroende finns bara i den 

utsträckningen att hotade parten tror att hotelsen kan verkställas om inte 
förutsättningarna verkställs och att hotet kan avfärdas om villkoren fullbordas. 

 
Köpslå:  Bygger till stor del på antaganden – båda parter måste tro att de befinner sig i 

samma situation och att man vill uppnå något som alla parter är nöjda med. Men 
också att de åtaganden som man har kommit överens om kommer att utfärdas. 

 
Information:  Mottagaren måste tro att givaren är kunnig och pålitlig nog och att de har rätt 

instrument för att förstå sig på mottagarens situation. 
 
Övertygelse:  Givaren försöker aktivt att ändra mottagarens syn på situationen och så att han 

kan få mottagaren att inse värdet i givarens åsikter. 
 
Argument:  Processen är gemensam där bägge parter försöker ändra den andres syn medan 

man står fast vid sin egen. 
 
Dialog:  Båda parter försöker dela, kanske bara hypotetiskt, den andres synsätt och 

lyssnar på den andres argument för att öppna för en gemensam förståelse om 
inte uppskattning. 
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Ärlighet är förväntat, förtroende är något som måste förtjänas. En av de starkaste känslorna som 
kan förknippas med ett företag är just förtroende. Ett sätt att bilda förtroende hos kunderna har 
varit att implementera ”inga frågor vid reklamation” – policyn som visar att företaget litar på 
kunden.92 Bäst utbyte har man med sina kunder när man hittat ett likasinnat beroende av 
varandra. Relationer där ena parten alltid blir förlorande kommer knappast att växa till något 
större samarbete i framtiden. Vad man ska sträva efter är ”jag får det jag vill ha genom att hjälpa 

dig få det du vill ha”. 93 Detta är givetvis lättast att uppnå om säljaren och kunden har en öppen 
dialog mellan varandra. 
 
 
3.8 Personal selling 
 
All kommunikation mellan kunden och säljare går under beteckningen markandsföring, även all 
interaktion med kunden går under samma definition.94 I en studie av John R. Sparks och Charles 
S. Areni diskuterar de vikten av presentationskvalitet och användandet av språkstil. Där 
presenterar de ett koncept som bygger på en kraftfull språkstil gentemot en svag språkstil hos 
säljare. Dessa begrepp har många paralleller med hur presentationens kvalité av säljaren uppfattas 
av kunden.95 
 
Studier inom kommunikationen visar att säljare som använder sig av en kraftfull språkstil bedöms 
mer fördelaktigt av åhörarna när det kommer till social förmåga, trovärdighet, kompetens, 
utseende och intelligens än försäljare som använder sig av en svag språkstil. En svag språkstil hos 
försäljaren karaktäriseras av, frågandesvar som ”tycker du inte”, konstlade pauser, tvekningar och 
förstärkningar som ”det gör vi faktiskt”. Tveksamheter och osäkerheter hos försäljare blir då en 
avspegling av presentationskvalitén. Presentationskvalitén kommer sedan att ligga till grunden 
för hur kunden ser på försäljarens råd och instruktioner.96 
 
Inte bara egenskaperna hos försäljarna är viktiga när det kommer till personal selling, även 
upplägget av själva situationen kan vara avgörande. I diagrammet under beskrivs hur säljaren i 
början presenterar det aktuella objektet för att sedan släppa in kunden i diskussionen för att få 
veta speciella önskemål. För att sedan ta över diskussionen igen genom att visa att produkten i 
fråga faktiskt kan leverera det kunden önskar.97  
 
 

                                                 
92 Marc Gobé, Emotional branding, s.xxix 
93 Rickhard J. Varey, Marketing communication – principles and practice, s.77 
94 E. Jerome McCarthy, Basic Marketing, s.372 
95 John R. Sparks & Charles S. Areni, An Investigation of the Effects of Language Style and Communication 

Modality on Persuasion 
96 ibid. 
97 E. Jerome McCarthy, Basic Marketing, s.548 
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                 98 

 
Denna modell bygger dock på en hög kvalitativpresentation från försäljaren där ett 
argumentrelaterat tänkande är vinnande. Desto lägre presentationskvalitén hos en försäljare är ju 
mer har försäljaren att vinna på ett diskussionsrelaterat fram trädande av produkten.99 
 
Attityden hos en säljare kan också hjälpa att få kunden belåten, det kan alltså hjälpa att bara le för 
att kunden ska känna sig bekväm. Men ett allt för konstlat beteende kan också få kunden att 
känna sig obekväm och ha omvänd effekt.100 Till stora delar gäller det att försöka passa in i 
köpprocessen på det sätt som kunden vill ha det, alltså sälj produkten på det sätt som kunden vill 
köpa den.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 E. Jerome McCarthy, Basic Marketing, Fig 21-2,  s.347 
99 John R. Sparks & Charles S. Areni, An Investigation of the Effects of Language Style and Communication 

Modality on Persuasion 
100 Alicia A Grandey, Glenda M. Fisk, Anna S Mattila, Karen J Jansen, Lori A Sideman , Is ”service with a smile” 

enough? Authenticity of positive displays during service encounters 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera uppsatsens empiriska del som utgörs av fyra intervjuer som 
gjorts med bilhandlare som jobbar på fyra olika bilfirmor och som har gett oss deras syn på vårt 
teoretiska underlag. 
 
4.1 Mattias Bergström presentation, BMW 
 
Mattias jobbar på Mats Lindholms Bil AB som en auktoriserad BMWåterförsäljare. Innan han 
började jobba som försäljare på hos Lindholms Bil hade han genom gått IHM affärsskola i 
Göteborg hösten 1997 samt våren 1998 med inriktning på att bli Volvoförsäljare. Lindholms Bil 
startades våren 1998 och har i dagsläget tre försäljare och samt sex stycken mekaniker. 
 
4.1.1 Konsumenterna som individer 
 
På frågan om vad de som försäljare tar hänsyn till hos kunderna svarar Mattias att det egentligen 
inte finns någonting som det tar för givet hos kunden. De fokuserar sig på att hjälpa alla så gott 
det går. Vissa är väldigt pålästa men medan andra är helt nollställda på bilar, men alla får hjälp 
oavsett gammal, ung, kvinna eller man fortsätter Mattias. Vad de som försäljare söker är behovet 
hos kunden och alla kunder har olika behov. De schabloniserar inte sina kunder utan tar alla 
kunder som individer som också har olika behov. I jakten på en djupare relation till kunden 
tilltalar de alltid kunderna vid deras första namn. Detta för att skapa en trygg och personlig känsla 
hos kunden för att sedan kunna skapa en personligare relation. För att få en djupare relation till 
kunden kan man inte utgå från en mall påpekar Mattis. Deras bästa kunder är de som de har byggt 
upp en personlig relation till, skulle man inte utgå från kunderna olikheter skulle det vara 
omöjligt. Kunder är inget man äger det är något man förtjänar anmärker han. 
 
4.1.2 Lojalitet 
 
Företaget Lindholms jobbar hårt för att skapa lojala kunder och fokusen kring detta arbete bygger 
på relationen till kunden. Eftersom de anser sig vara relativt små sätter de relationen med kunden 
högst upp på prioriteringslistan. Alla som arbetar inne i affären känner kunden, vet vilken bil han 
kör och även hans namn om kunden har köp en bil av Lindholms tidigare. Men de satsar lika 
mycket på att leverera bra produkter till sina kunder på begagnat sidan.  
 
En affär är inte avslutat när kunden hämtar upp bilen utan det är då den börjar. Den kunden vi 
lyckas etablera den känslan i kommer att komma igen till oss menar Mattias, som säger att den 
personliga relationen är vad som fäller eller höjer en verksamhet som deras. Mattias tar upp ett 
exempel på för att illustrera vikten av en personlig relation till kunden där han berättar om deras 
nya säljare Peter. Peter som tidigare jobbat åt konkurrenten bilbolaget och sålt Volvobilar där i 18 
år. När han började jobba för Lindholms som säljer BMW följde även en mängd av hans gamla 
Volvo kunder med honom och är nu trogna BMW ägare, trots att BMW vänder sig åt ett annat 
segment än Volvo. Hans gamla kunder är vana vid honom och vet att de kan lita på det han säger 
och att de inte kommer att bli lurade eller illa bemötta. Känslan av trygghet och tillit som de har 
till säljare får kunderna helt enkelt att byta segment, på grund av de band som dem har till 
säljaren. Relationer som dessa tar lång tid att bygga upp men kan raseras bara på några minuter 



 

25 
 

om man som säljare skulle göra någonting så att kunden tappar den där tilliten som de har till 
säljare berättar Mattias. 
 
För några år sen skickade de även ut födelsedagskort till alla sina kunder vilket de i dagsläget har 
växt sig för stora för. Men de sänder fortfarande ut kalendrar och julkort till de kunder som har 
köpt en bil av dem inom de senaste åren för att underhålla relationen med kunden. Men allt för 
mycket individuell uppvaktning har de nu för tiden växt sig för stora för. 
 
Som grunden i en relation måste kunden vara belåten med produkten säger Mattis, som beskriver 
den utmaningen med den klassiska klyschan som han själv säger det är, ”gör det kunden 

förväntar sig och lite till”. Kunder som blir visade en bil för 100 000 kr och är nöjda med den 
bilen kommer att bli extra belåtna om säljaren sedan har lagt till något extra som en 
lackskyddsbehandling och en full tank som kunden inte räknat med när de sedan ska hämta den. 
Sådana kunder lämnar affären glada och den känslan vi vill bli förknippade med. Just det här är 
något som de jobbar sten hårt på säger Mattias som tycker att deras jobb har gett bra utdelning, 
och berättar att ungefär 70 % av alla kunder som köper bilar av Lindholms är återköpskunder. 
 
4.1.3 Känslor 
 
Mattias menar att det kan vara förödande för företaget om försäljaren gör en typbestämning av 
kunden på förhand, de generella klyschorna om att exempelvis yngre män gillar snabba bilar och 
äldre män gillar mer bekväma bilar kan vara helt fel. Mattias menar att de som försäljare jobbar 
mer på ett vägledande sätt via den känsla de får av kunden i motsats till att försöka styra in 
kunden på den biltyp som försäljaren tror är rätt bil för denne kund. Kunder som blir styrda av 
försäljaren menar Mattias kan få till konsekvens att kunderna känner sig kränkta då de blir 
erbjudna en bil som de själva inte anser alls passar dem och deras självbild. De anpassar därför 
sina säljargument olika för olika individer, men detta görs inte innan kundens behov har blivit 
förstått och då använder de sig direkt av den känsla de fått av kundens uttalanden. Han anser att 
känslan är av yttersta betydelse, men utan tillräcklig information kan denna känsla feltolkas 
varvid den lämpliga lösningen är att föra en dialog som utforskar kundens behov och dennes 
personliga stil för att därefter kombinera dessa svar med magkänslan försäljaren fått utav kunden. 
 
De fysiska responser som kunden avger vid interaktionen mellan köpare och säljare är otroligt 
viktiga menar Mattias, ”..kroppsspråket ljuger aldrig”. Via de fysiska responser försäljaren kan 
uppfatta menar Mattias att han direkt kan utläsa om kunden visar tecken på köpintentioner, 
glädje, irritation, ointresse osv. Dessa uttryck för känslor använder sig han som försäljare av när 
de för en dialog med kunden till sin fördel då detta ärligt visar vad kunden tycker om det 
försäljaren argumenterar eller propagerar för. 
 
4.1.4 Sinnesstämning 
 
Mattias anser också att det är väldigt viktigt att kunderna hålls i en positiv stämning då han menar 
på att enligt sin erfarenhet som försäljare så tenderar glada kunder att köpa mer. Bergström tycker 
det är viktigt att försäljaren gör sitt bästa för att definitivt alltid vara trevlig, men påpekar dock att 
det är viktigt att denna trevliga attityd inte är överdriven eller falsk då kunder är även människor 
med instinkter som känner av falska beteenden. Mattias säger att får man inte kunden med sig på 
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sin sida så kan kunden istället lätt gå emot dig. Därav är det viktigt att balansera som försäljare 
mellan trevligt beteende, ärlighet och sunt förnuft utan att det känns överdrivet. Mattias betonar 
även att försäljare är också människor som har dåliga dagar, men att det aldrig får gå ut över 
kunderna. Kunder som behandlar försäljaren dåligt eller beter sig olämpligt ska dock bemötas 
med sunt förnuft menar Mattias, dessa kunder behandlas med ärlighet och detta uttrycker sig ofta 
i att försäljaren ber kunden lämna butiken men Mattias betonar att detta är en väldig sällsynt 
företeelse och de behandlar oftast enligt principen ”kunden har alltid rätt”. 
 
4.1.5 Känslor för märken 
 
Kundens känsliga punkt är även något som Mattias poängterar är väldigt viktigt för försäljaren att 
lokalisera. Han menar att vissa kunder kommer in med uppfattningar som de vill att försäljaren 
ska bekräfta. En kund kan exempelvis vara intresserad av att köpa en bil med hög prestanda men 
kunden kan känna sig osäker på om detta verkligen är ett korrekt val och söker då upp 
bilförsäljaren och hoppas på att försäljaren kan bekräfta köparens tidigare uppfattningar. Mattias 
berättar att ofta är fallet just så, kundernas känsliga punkt menar han därför är väldigt viktig att 
hitta och förstå sig på dels för att lättare kunna sälja en bil men även för att ge kunden något som 
hon eller han verkligen vill ha och därmed får en hög tillfredställelse av sitt köp. En viktig aspekt 
som inte får missbrukas i denna situation poängterar Bergström är kundens förtroende, försäljaren 
bör aldrig ljuga endast för att kunden ska få hör det denne vill höra. Detta kan leda till att kunden 
upptäcker senare att köpet var ett felaktigt beslut och känner sig lurad vilket därmed leder vidare 
till ett tappat förtroende för säljaren som ”konsult” och kunden blir förlorad. Mattias anser att 
kunder med tidigare positiva erfarenheter av deras bilmärke är en grupp av kunder som är lättare 
att få kontakt med och en köpgrupp som är mer troliga för återköp. 
 
Kunder som kommer in med övertygelser som kanske inte är fullt sanningsenliga kan vara svåra 
att ändra på menar Mattias, de försöker istället för att motargumentera med kunden öka deras 
förståelse och på så vis eventuellt kunna få dem att ändra sina uppfattningar till viss del. Dessa 
felaktiga övertygelser kunderna kan ha, beror ofta på bristande kunskap och/eller bristande 
erfarenhet. Att påverka upplevda erfarenheter är svårt, men brist på kunskap kan förbättras 
genom att informera kunden om bilarna och på så vis förbättra kundens förståelse i den aktuella 
situationen. 
 
4.1.6 Konsumtion och känslor 
 
Mattias anser att i slutändan är det oftast magkänslan som avgör ett köp för kunden. Mattias 
förklarar att de får in kunder som kan mer om de bilar de säljer än han själv, kunder som suttit 
hemma och räknat på siffrorna in i minsta detalj. Men vad dessa kunder har gemensamt är att i 
slutskedet av ett köp är det känslan som kunden får av en bil som avgör deras slutliga val. Ett 
rationellt tänkande genom hela köpprocessen är ytterst ovanligt menar Mattias. Den känsla som 
uppstår vid en körupplevelse av en bil kan definitivt vara den avgörande faktorn för ett köp även 
om kunden möjligtvis inte räknat med detta vid det initiala skedet av köpprocessen.   Mattias 
menar att de som försäljare anstränger sig för att lokalisera denna känsla för att kunna presentera 
en lösning för kunden så att denne ska till fullo bli nöjd med sitt eventuella köp.  
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BMW-bilar kostar generellt sett mer än genomsnittsbilen och är marknadsförd som en bil med 
högre ”status” än konkurrenter som Skoda eller Volkswagen. När det gäller att få kunderna att 
inse mervärdet av att köpa en BMW-bil istället för en funktionell billigare bil menar Mattias att 
försäljaren måste locka fram känslan hos kunden för vad det innebär att köpa just en BMW. 
Bättre kvalitet, design och körglädje är vanliga argument för att sälja BMW menar Mattias, men 
kunden måste även förstå att oavsett vilken bil som köps är det fortfarande en förbrukningsvara 
och den kommer att tappa i värde. Mattias drar en parallell med att om en kund köper en jorden 
runt resa, så är det upplevelsen kunden erhåller i slutändan och inget konkret. Detta argument 
menar han ska på ett vis kunna jämföras med att köpa en dyrare bil som BMW, känslan och 
körglädjen och kvalitén är kraftfulla argument för Mattias som försäljare. Mattias förklarar att 
detta inte är ekonomiskt försvarbart för alla sorters kunder då vissa endast har sin bil till att ta sig 
emellan hemmet och jobbet. För kunder som dock ser bilen som något mer än endast ett 
transportmedel är det ytterst kritiskt att för oss som försäljare att locka fram denna känsla hos 
kunden säger Mattias.  
 
4.1.7 Kundbasen 
 
En kund som kommer in och tittar på en bil behöver inte vara den som slutligen har det 
avgörande beslutet om det ska bli ett köp eller inte förklarar Mattias, den beslutsfattande 
personen är i nio utav tio gånger den som har kapitalet. I många fall är personen som är inne för 
att titta på olika bilmodeller influerad av någon annan, en familjeman kan vara influerad av sin 
fru eller barnen när han står och tittar på bilar. Mattias förklarar att de som försäljare jobbar för 
att skapa förtroende hos den kund som är inne och tittar på bilar och senare vid köpdiskussionen 
försöker de lokalisera vem det är som har det avgörande beslutet eller innehar kapitalet för att 
kunna influera den personen. 
 
Att bedöma en person och vilken bil som kan passa kunden utifrån första intryck kan vara väldigt 
farligt och något som inte får göras som försäljare menar Mattias, vissa kunder kan dock vara 
goda för mycket pengar och intresserade av en BMW-bil men vara helt ovetandes om de olika 
bilmodellerna. Mattias förklarar att vid en sådan situation så för honom en dialog med kunden för 
att försöka få en känsla om vilken typ av person kunden är och vilken bil som skulle kunna vara 
lämplig, utifrån informationen och känslan som han fått så brukar det bli mindre komplicerat att 
föreslå en lämplig bil för denna sorts kund. Mattias påpekar dock återigen att det är viktigt som 
försäljare att inte peka på en bilmodell och säga till kunden att den bilen är den rätta för den 
personen då den potentiella köparens kan känna sig kränkt av förslaget. 
 
När det gäller den känslomässiga osäkerheten som kunder kan uppleva just innan ett köp 
genomförs menar Mattias att han kan underlätta detta genom att agera som konsult och hjälpa 
kunden via det sättet. Mattias påpekar även vikten av att aldrig stressa en kund, detta kan slå 
tillbaka mot både kund och försäljare längre fram om det visar sig att kunden ångrar sitt köp. 
Mattias menar att han som försäljare kan vara övertygad om att han vet vilken bil som bäst skulle 
passa en viss kund, men han påpekar att detta inte spelar någon roll då det är kunden som ska 
vara övertygad och inte han. Basala trygghetslösningar inkluderas vid ett bilköp såsom garantier, 
trygghetspaket och fri service. Lindholms bil utför även tester på dess begagnade bilar via 
såkallade M-test, motormännens test, vilket är en omfattande diagnos av bilen och dess totala 
skick exteriört såväl som interiört. 
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4.1.8 Kommunikationen med kunderna 
 
I första skedet med kunderna brukar säljarna som jobbar på Lindholms bara hälsa på kunderna 
och fråga om de har fått någon hjälp. Ibland vill kunderna bara gå runt och se på bilarna själva 
och ibland vill de ha hjälp på en gång. Vi som säljare här på Lindholms försöker alltid ta första 
steget och söker upp kunden förklarar Mattis. Detta för att underlätta den osäkerhet som många 
kunder har när de kommer till en bilhandlare fortsätter han. Med osäkerheten ur vägen är det 
lättare att nå ut med andra budskap till kunderna som kan sätta ett bilköp i en positiv dager. 
 
När säljarna på Lindholms Bil pratar med kunderna försöker de undvika ja och nej svar, de jobbar 
istället för att skapa en dialog med kunden och på så sätt komma närmare köparen och förstå 
kundens bilbehov och intressen som kan vara länkade till ett bilköp. Med en dialog blir samtalet 
personligare vilket skapar förtroende och trygghet hos köpare säger Mattias. En dialog är också 
betydligt mer informativ än vanliga ja och nej svar. 
 
På vår fråga om de har något speciellt presentationssätt av sina produkter förklarar Mattias 
svårigheter med att följa en mall i en säljsituation. Alla kunderna är unika och så är även 
situationerna man hamnar i berättar Mattias som fortsätter beskriva starten i sin säljkarriär då han 
var osäker och följde mer en mall. Men nu känner han sig mer trygg i sin position och kan ofta 
känna på vilken nivå kunden befinner sig på och hitta en lämplig kommunikation med kunden. 
 
I deras kommunikation till kunden är det främst känslan de trycker på. I första skedet är det 
främst osäkerheten som säljarna på Lindholms försöker eliminera hos kunderna. Osäkerheten är 
förstålig säger Mattias som poängterar att de rör sig om mycket pengar och att det är mest troligt 
kundens näst största köp i sitt liv efter huset. För att göra det låter de Motormännen testa alla 
deras bilar så de kan visa för sina kunder att det inte finns något de behöver vara oroliga för, och 
att om det skulle bli något problem kan de alltid höra av sig till Lindholms igen. Finns redan 
tryggheten i relationen fokuserar de mer på BMW:s andra kännetecken så som styrka, körkänsla 
och glädje. BMW är ju körglädje menar Mattias. 
 
Lindholms BMW kunder skiljer sig en hel del från andra bilkunder anser Mattias. De söker den 
lilla extra känslan i sin bil. Ofta är deras kunder personer som har centrala positioner som syns 
och hörs mycket ute i samhället. Därför blir deras relationer till dessa kunder extra betydelsefulla 
då de BMW kunderna blir som ambassadörer för BMW. Är relationen med sådana kunder bra är 
allt perfekt och Lindholms kan få in nya kunder som hört talas om dem, men baksida blir ju när 
Lindholms inte lyckats leverera det kunden hade hoppats på. Den effekten blir också värre påstår 
Mattias som säger att dåliga rykten sprids snabbare och mer omfattande än bra word-of-mouth. 
Deras kunder betalar mycket för sina bilar och deras förväntningar är höga. Den typiska BMW 
kunden söker en personlig helhetslösning och vill inte stå i en 5 veckors kö för att få sin bil 
servad som alla andra Volvoägare menar Mattias. Lindholms BMW kunder vill bli särbehandlade 
och ha en personligare kontakt med försäljarna. Något som försäljarna på Lindholms också 
jobbar på från sin sida för att bygga upp en tätare relation till kunden. 
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4.1.9 Personal selling 
 
I själva interaktionen med kunden försöker säljarna på Lindholms bara vara sig själva. Man kan 
inte särbehandla olika kunder säger Mattias, och fortsätter med att trycka på att alla kunder 
behandlas korrekt oavsett om kunden har slips och kavaj eller stövlar och shorts. Säljarna på 
Lindholms dömer inte en kunds potential efter vad de ser, det behövs en dialog för att bygga en 
relation och få redan på en kunds verkliga potential hävdar Mattias. 
 
I strävan att skapa förtroende hos kunden fortsätter Mattias att poängtera vikten i att vara sig själv 
och inte ta på sig någon mask, men också vikten av att hålla sig till sanningen och inte överösa ett 
fordon med lovord som i slut änden blir svårt att hålla. Fokusen i skapandet av nöjda och 
återkommande kunder ligger i att leverera mer än man lovar inte tvärt om säger Mattias. Men det 
är inte bara bilen man ska vara ärligt om, utan även mot sig själv inför kunderna och visa när de 
har trampat över gränsen. Mattias tror att detta i slutänden hjälper Lindholms att bygga upp ett 
seriöst och ärligt intryck av deras firma. Ingen säljare här på Lindholms försöker bygga luftslott 
utan vi vill bygga våra relationer med kunderna på ärlighet menar Mattias. 
 
För att kunna möta kundernas krav frågar vi Mattias hur säljarna på Lindholms jobbar för att 
förstå kundernas förväntningar. Även här menar Mattias att mycket handlar om att inte 
schablonisera kunderna utan ta dem som individer. Kundernas värderingar bygger på deras 
tidigare erfarenheter, upplevelser och involverade känslor. Bästa sättet att mäta av var en kund 
står i sitt förhållande till BMW bilar är helt enkelt att försöka gå in neutral i situationen och med 
fingertoppskänsla läsa av i vilket skede kunden befinner sig och börja utifrån det. Mattias berättar 
att han tror att det finns en kund till varje bil som de har på Lindholms, det gäller bara att förstå 
och kunna läsa av kunden för att matcha förväntningar med bilbehov. Olika kunder har olika 
förväntningar och behov därför måste man utgå från individen påpekar Mattias ytterligare en 
gång. 
 
Genom hela intervjun betonar Mattias att det är den relationsskapade delen i deras affärsstrategi 
som är det primära. Första skedet i en relation till kunden bygger mest på att leverera trygghet 
och avlägsna osäkerhet, när de känslorna finns hos kunden och säljaren och kunden känner sig 
trygga i sin relation kan man som säljare säger Mattias trycka mer på känslor som körglädje och 
andra positiva uppfattningar länkade med bilen. 
 
4.2 Per Joelsson presentation, Audi 
 
Per jobbar på Motorcentralen i Umeå som auktoriserad Audiåterförsäljare. Han har jobbat där 
sedan 1998 och har gått handels gymnasium men även Audis egen säljskola, ”Audi acadamy”. 
Motorcentralen har funnits sedan 1944 och har i dagsläget 125 stycken anställda.  
 
4.2.1 Konsumenter som individer 
 
Även hos Audi anser man att relationen till kunden är prioriterat som nummer ett. Vill man skapa 
en relation till kunden måste man ta reda på vem kunden är vad han söker och har för intressen 
och vad som är viktigt för kunden. När man vet det, först då kan man skapa den rätta känslan för 
kunden när man presenterar bilen säger Per. Skulle man inte ta hänsyn till olikheterna mellan 
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kunderna skulle det jobbet bli otroligt mycket svårare och vi skulle säkert inte sälja lika många 
bilar menar Per. Per beskriver hur effektivt det kan vara att lyckas med att hitta paralleller mellan 
vad som är viktigt för kunden och bilen han försöker sälja, exempelvis barnvänlighet eller hur lätt 
golfklubborna går in i backluckan på en bil. Sådana argument som väcker känslor hos kunden 
hjälper oss mer än om jag som försäljare bara skulle stå och prata om hästkrafter vilket för 50 % 
av våra kunder är helt ointressant berättar Per. Det främsta dem tar hänsyn till hos sina kunder är 
den individuella kundens behov och krav som måste uppfyllas. För att få reda på det kan man inte 
ta något för givet när man pratar med en kund. Man stöter på så många olika frågor eller 
köpbehovs säger Per och menar att man inte ska göra det klassiska felet att utgå från sina egna 
värderingar. Då går man händelserna i förväg. 
 
4.2.2 Lojalitet 
 
När vi frågar Per vad det är som lockar deras återköpskunder att komma tillbaka till just Audi 
säger även han att det är relationen till kunden som de har lyckats att bygga upp. Den relationen 
är såklart inget de hinner bygga upp enbart under själva köptillfället säger Per som fortsätter att 
berätta om hur de följer upp varje bilaffär med samtal och hör med kunden om det har uppstått 
några problem, komplikationer eller om det är något som de undrar över. Per är lite osäker när vi 
frågar hur många av deras kunder som är återköps kunder men gissar att det rör sig omkring 1 av 
4 eller 5. Men påpekar också att det finns äldre säljare som jobbar hos dem som har jobbat där i 
20-30 år och känner igen betydligt fler kunder än vad han gör. 
 
Men det är inte bara efter en bil är såld som säljarna håller kontakten med kunderna utan även 
under tiden innan en bil ens har blivit såld. Till exempel vid nybilbeställning håller de kunderna 
uppdaterade hela tiden ifall det skulle uppstå förseningar eller dylikt så att kunden ska känna sig 
trygg. Men de kan även ringa upp kunder som de vet är på spaning efter en ny bil för att tipsa om 
ny inkomma bilar. Allt detta jobb med att hålla kontakten med kunden grundar sig i att få 
kunderna att känna sig säkra och att etablera känslan hos kunden att säljarna på Motorcentralen i 
Umeå verkligen lägger manken till och vill hjälpa kunderna och leverera det kunden vill ha. Per 
menar att det är ju bara att gå till sig själv, en bil är en stor investering och en kapitalvara. Man 
vill ju att det ska kännas rätt i hela kroppen när man köper en sådan stor grej som en bil. 
 
När vi frågar Per om hur de jobbar på Motorcentralen för att skapa förtroende hos sina kunder 
berättar han att grunden ligger i att vara seriös i sitt uppträdande gentemot kunderna och hålla vad 
man lovar. Men inte heller verka osäker och stå och tro saker om kunden eller ha förutfattade 
meningar, utan att bygga diskussionen på rena fakta. Egentligen är det sunt förnuft som styr 
menar Per, som säger att man tjänar på att vara ärlig och vet men inte svaren är det bättre att ta 
reda på dem än att sväva iväg med vad man tycker. Man ska helt enkelt uppfattas som seriös och 
korrekt säger Per. 
 
4.2.3 Känslor 
 

Per anser att de anpassar deras säljargument efter olika personer, men endast efter en 
behovsanalys gjord på öppna frågor är utförd. Via behovsanalysen skapar sig Per en känsla för 
vilken bil som eventuellt skulle kunna passa bäst till kunden efter kundens uttryckta önskemål. 
Per anser att sin roll som försäljare inte är att ge ogrundade förslag på lämplig bil till en kund 
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utan att mer agera som konsult och förmedlare emellan kundens önskemål och vad 
Motorcentralen kan erbjuda. Han anser att han försöker hitta lösningar lämpliga för kunden efter 
kundens uttryckta behov. 
 
Fysiska responser är något Per alltid försöker vara vaksam över då han anser att detta ger en ärlig 
bild av kundens uppfattningar om vad han som försäljare presenterar. Prisdiskussioner försöker 
han dock undvika i initialskedet av kontakten med kunden. Per ser hellre att kunden får 
information om bilen och att personen i fråga eventuellt provkör bilen först. Detta anser han ger 
kunden en helhetsuppfattning om bilen och en känsla av vad bilen kan vara värd då Per menar att 
Audi bilar är av högre kvalitet än de flesta andra bilar och därför ska ha ett högre pris. Vid en 
senare prisdiskussion kan Per då se hur kunden reagerar på priset och om upplevelsen och 
känslan av bilen eventuellt överväger ett högre pris som bilen kanske har. Fysiska reaktioner 
anser Per är en bra indikator på kundens ärliga reaktioner då det annars kan vara svårt att veta hur 
en kund ärligt tänker. 
 
 
4.2.4 Sinnesstämning 
 
Att skapa en positiv stämning för kunderna är något Per tycker är viktigt, glada kunder skapar en 
bra grund för vidare fördjupning i köpprocessen. Per tror dock att falsk trevlighet och överdriven 
skämtsamhet kan göra mer skada än nytta, vissa kunder vill att försäljaren ska vara saklig och 
informativ medans andra kunder kan vilja att försäljaren blir lite mer personlig och tar en mer 
avslappnad roll. Per anser att han försöker hålla en trevlig profil utåt och går ofta på känslan som 
kunden avger. Per själv gillar att vara mer avslappnad och försöker skapa en sorts 
vänskapsrelation till kunden, men detta styr han efter kundens reaktioner. 
 
4.2.5 Känslor för märken 
 
Per anser att för en kund som är intresserad av att byta bil men inte riktigt vet vilken bil han eller 
hon är intresserad av kan han som försäljare använda sig av kundens tidigare positiva 
erfarenheter av Audi bilar (om dessa existerar). Denna positiva känsla som kan vara skapad av ett 
tidigare ägande av en Audi bil är ett slagkraftigt argument menar Per. Dels för att en sorts 
märkeslojalitet kan ha uppstått men även på grund av att den tidigare positiva erfarenheten 
grundar för ytterligare en positiv upplevelse. Per menar att Audi-bilarnas utveckling har varit 
positiv och bör så uppfattas av gamla kunder. 
 
För kunder som har dåliga uppfattningar eller felaktiga uppfattningar om just Audi bilar anser Per 
att det är en dålig taktik av försäljaren att bara försöka stå och motargumentera med kunden. Per 
försöker istället ta sig tid för kunden och föra en informativ dialog och försöka förstå vad de 
felaktiga eller negativa uppfattningarna om Audi kan härstamma ifrån. Per tror att de flesta 
kunder som är på detta viset ofta har för lite information eller erfarenhet av Audi bilar. Därför 
tycker han att genom att ge kunden rätt information eller också låta personen i fråga provköra en 
ny Audi bil så kan han påverka de tidigare uppfattningar som kunden haft om bilarna. 
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4.2.6 Konsumtion och känslor 
 

Per tror att större delen av deras kunder ofta går på känslan i slutändan i valet av bil, han är 
övertygad om det är väldigt få individer som på förhand bestämt sig för vilken bil de ska ha och 
med vilken utrustning. Majoriteten av kunder tror han har en uppfattning om vad för sorts bil de 
är ute efter, men magkänslan är en starkt påverkande faktor vid köpbeslutets slutskede. 
 
För att rättfärdiga ett högre pris för kunderna säger Per att han ofta visar på de bättre kvalitéer en 
Audi bil har gentemot andra bilar. Per använder sig av argument som visar på den möda som 
läggs ner på att sätta ihop den färdiga bilen, materialen bilen är gjorda av, de tillval som är 
möjliga till och med doften i bilen. Per anser också att om de som säljare gör ett bra jobb och 
skapar en bra kundrelation skapar även det ett mervärde för kunden. Alla dessa kombinerade 
argument skapar en mervärdeskänsla för kunden som rättfärdigar ett något högre pris säger Per. 
 
4.2.7 Kundbasen 
 
När det gäller kunder som är påverkade av någon annan, exempelvis en man som är inne och 
tittar på en bil men är starkt influerad av vad frun tycker så anser Per att det gäller att skapa 
tillräckligt intresse hos båda parter. Per säger att det är svårt att ändra vad kunderna är ute efter 
även om han kanske tycker att det är mindre lämpligt val för just dem. Vad de som försäljare 
försöker göra är att presentera en lämplig bil efter vad deras önskningar är men även också vad 
han tycker kan vara lämpligt just för dem. Per understryker dock att han endast väljer att 
presentera och inte försöker trycka på vad han själv tycker utan anser att det avgörande beslutet 
ska ligga hos kunderna.  
 
Om Per får en stark känsla av att en kund vill använda bilen till att visa sin sociala status eller 
liknande. Så använder sig Per av det genom att visa bilar som kanske faller kunden mer i smaken. 
Exempelvis bilar som kan vara mer exklusiva och med ett högre pris än andra. Utifrån kundens 
reaktion på om bilen han visar går han därefter vidare till nästa steg i köpprocessen. Om han visar 
fel bil så brukar det ofta bero på att han själv inte ställt tillräckligt med frågor för att fastställa det 
rätta behovet som kunden har. 
 
För att minska den känslomässiga osäkerheten innan köpet genomförs säger Per att han brukar gå 
igenom bilen för kunden en sista gång. Vid denna genomgång med kunden förklarar han då 
utifrån den behovsanalys han gjort varför just den bilen är rätt för kunden och hur mycket allting 
slutligen kommer att kosta. Per förklarar även de garantier som följer med bilen, detta kombinerat 
brukar enligt Per räcka för att kunden ska känna sig mer säker över sitt köp. Per påpekar att det är 
minst lika viktigt för motorcentralen som det är för kunden, att kunden känner att bilen är ett bra 
köp. Missnöjda kunder är inget motorcentralen vill ha säger Per, dels för att de inte lär komma 
tillbaka för återköp men även för att de kan sprida sitt missnöje till andra potentiella kunder. 
 
4.2.8 Kommunikationen med kunderna 
 
Syftet med kommunikationen med kunderna för alla som jobbar som försäljare på 
Motorcentralen är att få underlag till en vetting behovsanalys. Det handlar alltså om att få veta 
vad kunden tycker är viktigt och vad det är han söker. Sådana uppgifter får vi om vi ställer öppna 
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frågor och startar en dialog med kunden. Jag vill helst att kunden berättar för mig så jag inte står 
och tror en massa säger Per. 
 
När vi frågar Per om han tänker på hur han pratar när han presenterar företagets produkter drar 
Per paralleller till det vanliga livet. Man får anpassa sig efter kunderna berättar Per och säger att 
han pratar lite lugnar och tydligare för en kund som är 85 år än vad han skulle göra om någon 
kompis eller person som han kände kom in i affären. Det som skulle ses som passande i vissa 
situationer kan uppfattas som oseriöst och kränkande i andra, det gäller helt enkelt att känna av 
situationen och anpassa sig efter den. 
 
I själva säljsituationen har dock säljarna på Motorcentralen ett uttänkt upplägg hur de ska gå till 
väga. Per beskriver de olika stegen som säljprocesser som han som säljare ska gå igenom men 
säger också att det krävs lite flexibilitet även här, man kan inte alltid gå från start till mål. Som 
regel vill de först och främst försöka ta reda på vad kunden vill ha och sen presentera lämpliga 
alternativ. Men ibland finns det kunder som vill börja med att provköra och då är det inte så 
mycket man som säljare kan göra åt det påpekar Per. Helst vill säljarna på Motorcentralen avsluta 
affären med det praktiska så som finans och inbyten och så vidare, men även på den punkten 
måste man kunna vara flexibel på ibland säger Per. 
 
Audi är ett kvalitets märke och visst finns det bilar som är lika rymliga och har lika stor motor 
men är billigare. Men det finns en anledning till det berättar Per för oss. Audi kostar mer att 
tillverka för material, isolering och resterande delar i Audibilarna är betydligt mer påkostade. 
Bilen ska kännas som om den var skuren ur ett stycke och det är den känsla vi vill förmedla till 
våra kunder talar Per om för oss. Budskapet får komma i andra hand, det är känslan som hjälper 
säljarna på Motorcentralen att sälja sina bilar. 
 
4.2.9 Personal selling 
 
Per understryker ofta vikten av att vara flexible i rollen som försäljare för att kunna möta den 
mänga av olika kunder och frågor som kan dyka upp. Per tror sig själv ha stor del i vilket val 
kunden gör i slutänden. Självfallet finns det undantag också, kunder som vet vad de vill ha men 
också vad de ska betala och då minskar ju vår roll som säljare. Men i majoriteten av deras sålda 
bilar anser sig Per ha stor påverkan på kunden, vilket gör hans jobb desto viktigare och att hans 
behovsanalys skall vara så korrekt som möjligt. 
 
Kunden tar till sig mycket av hur du som säljare agerar. Även vi säljare anpassar oss som sagt 
efter kundens responser och de är ju klart att en kund litar mer på en försäljare som ger ett stabilt 
och säkert intryck än vad ett osäkert intryck skulle ge säger Per. Per säger att de som säljare 
måste vara säkra i sin roll som försäljare för att kunna göra kunden säker och trygg vilket han 
anser ligger till grund för att de ska gå att sälja en bil. 
 
För att ta reda på hur kundens förväntningar ser ut och klara av att möta deras förväntningar 
jobbar Per utifrån en behovsanalys som kommer att ligga till grund för vad han kommer att 
presentera och åt vilket håll han kommer att styra kunden. Behovsanalysen bygger mest på öppna 
frågor för att ta reda på kundens behov helt enkelt, allt från önskad rymlighet, färg till antal mil 
körda per år. Desto mer de vet om kunden desto lättare blir deras jobb att hitta en bra lösning som 
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leder till nöjda kunder som kommer tillbaka tror Per. Öppna frågor skapar också en dialog som 
blir mer personlig och som hjälper försäljarna att skapa en relation till kunden som även Per anser 
vara deras främsta del i deras affärsstrategi. 
 
4.3 Ingemar Rönnbäck presentation, Mazda (Bergners Bil AB) 
 
Ingemar har jobbat hos Bergners Bil sedan början 90-talet och är idag en av de tre försäljarna 
som jobbar på företaget. Bergners Bil startades 1984 och sålde då enbart Mazda bilar. I dags läget 
säljer företaget även bilar av märket KIA och hela företaget består av 14 personer. 
 
4.3.1 Konsumenter som individer 
 
Precis som hos de andra bilförsäljarna menar Ingemar att alla som kommer till deras 
försäljningslokaler bemöts på samma sätt, med frågor om de vill ha hjälp. Alla vill dock inte ha 
hjälp poängterar Ingemar och då är det bäst att bara låta dem kunderna vara. Hos både BMW och 
Audi berättade deras försäljare att en stor del av deras fokus låg i den personliga kontakten 
mellan kunden och försäljaren, något som Ingemar inte pekar på i samma utsträckning. Han säger 
också att deras kunder främst letar efter bra service och kvalitet och det visar vi bäst genom att 
låta kunden provköra bilen och bestämma själv. Ibland vet inte ens kunderna själv vilken bil som 
skulle passa dem bra, då kan man guida dem mer om man ställer lite frågor om vilka krav de har 
på bilen, som att en barnvagn måste få plats säger Ingemar. Vilken typ av människa man ska sälja 
en bil till spelar inte så stor roll, det är funktionen de söker som styr. 
 
 
 
 
4.3.2 Lojalitet 
 
Vi lever till stor det på vårt goda ryckte som vi har byggt upp under årens gång. Våra kunder veta 
också att de kan lita på oss säger Ingemar, har någon av våra försäljare lovat något till kunden 
kommer vi att hålla de oavsett vad som händer. Vi vill att kunden ska känna sig trygga och säkra 
med oss och det är ett budskap som jag tror vi har lyckats leverera också hävdar Ingemar. 
 
Något aktivt lojalitetsprogram har dem inte på Mazda. Man litar istället mycket på att kunderna 
ska känna sig säkra på att om det dyker upp något problem med bilen hör dem av sig till.  
 
Mazda är faktiskt den enda av de fyra återförsäljarna som vi pratade med som inte har någon som 
helst aktiv kontakt med sina kunder efter affären är avslutat annat än servicen. Ingemar sa dock 
att de just nyligen sett över möjligheten att skicka ut kort till sina kunder vid jultider och stora 
helgen för att påminna kundernas om deras närvaro.  
 
4.3.3 Känslor 
 
Ingemar tycker att de som försäljare vid Bergners bil alltid anpassar sina säljförsök olika för olika 
kunder. Ingemar menar att de inte följer någon specifik mall utan att de styr interaktionen med 
kunden utifrån vad kunden sänder för signaler. De fysiska signaler som kunden avger tycker 
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Ingemar är ett värdefullt hjälpmedel för honom som säljare för att kunna ta reda på kundens 
uppriktiga känsla över den specifika situationen och bilen som de eventuellt står och diskuterar. 
Anser Ingemar att kunden avger negativa reaktioner på det som de diskuterar brukar han då 
försöka omvärdera situationen för att kunna föreslå något som passar för kunden. Ingemar ser sin 
roll som en rådgivare/informatör som ska kunna hjälpa sina kunder vid förfrågningar och kunna 
bistå med relevant information. Alla situationer ter sig inte likadant och därav anser Ingemar att 
försäljarens fingertoppskänsla och kundens signaler kombinerat är vad som avgör en lyckad 
”kund – försäljar” interaktion. 
 
4.3.4 Sinnesstämning 
 
Vid Bergners bil jobbar försäljarna aktivt med att hålla en god stämning. Ingemar förklarar att 
dem försäljare som jobbar vid Bergners bil oftast försöker få kunderna på gott humör genom att 
skämta till det. Familjer med barn omhändertas med att inom bilhallen tillhandahålls lekhörna för 
barnen så att föräldrarna kan titta på bilar och diskutera med försäljarna utan att behöva lämna 
barnen utan uppsikt. Ingemar poängterar återigen att varje nytt kundmöte kan se olika ut, därför 
menar han att skämtsamheten styrs utifrån hur de som försäljare uppfattar kunden. 
 
4.3.5 Känslor för märken 
 
Kunder med ett förflutet som Mazda-ägare anser Ingemar att de som försäljare kan utnyttja. 
Ingemar förklarar att de vid upprepade tillfällen fått in kunder som tidigare ägt bilar av märket 
som de säljer, om dessa tidigare äganden varit positiva så kan försäljarna utnyttja detta till sin 
fördel. Ingemar menar att kundens tidigare positiva känsla för det specifika märket alltid finns 
kvar och att han som försäljare bör försöka hitta denna känsla och förstå vad det var i grunden 
som skapade den.  
 
Kunder som de möter med felaktiga uppfattningar om de märken dem säljer vid Bergners bil 
jobbar försäljarna med att försöka övertyga. Ingemar förklarar att de som försäljare aldrig 
baktalar andra märken utan istället försöker få kunderna att inse att vad de säljer vid Bergners bil 
oftast är minst lika bra och att vad de söker kan erhållas till ett lägre pris. Försäljarna vid 
Bergners bil jämför gärna de bilar de säljer med andra märken för att påvisa skillnader och 
likheter såsom lägre bränsleförbrukning, samma utrustningsnivå till lägre priser och billigare 
service och så vidare. Kunder med uppfattningar som rör de äldre modellerna försöker försäljarna 
informera om de uppdateringar som skett på bilarna i dagens läge. 
 
4.3.6 Konsumtion och känslor 
 
Försäljarnas första reaktion av dess kunder är ofta att kunderna är förvånade över hur fina bilarna 
är. Andra reaktionen av kunderna är ofta att kunderna själv uttrycker för försäljarna att Mazda 
som de säljer är en bil som aldrig krånglar berättar Ingemar. De avgörande faktorerna för att en 
bil ska säljas vid Bergners bil enligt Ingemar är oftast att kunderna är imponerade av bilarnas låga 
bränsleförbrukning, servicekostnader, pålitlighet, utrustning och priset på själva bilen. 
 
Ingemar förklarar att de anser sig ha väldigt få kunder som har ett självhävdelsebehov genom 
bilen de köper. Vid Bergners bil förklarar Ingemar att det dyrare märket de säljer är Chrysler och 
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han påpekar att den bild dem fått av köpare av detta märke är att de inte är ute efter att visa sin 
finansiella status genom den bil de kör. 
 
4.3.7 Kundbasen 
 
Vid möten med potentiella kunder där exempelvis make och fru är oense om vilken bil de bör 
välja menar Ingemar att hans roll som försäljare då är att visa för- och nackdelar med olika bilval. 
Detta är en svår situation som Ingemar menar löses bäst genom att kunderna får provköra de bilar 
som de diskuterar och är oense om. Ofta vid situationer som dessa är det en brist på information 
som kan vara skälet till oenigheten. Ingemar ser sig själv som en förmedlare av information och 
att han kan hjälpa till att lösa de flesta situationer utan att behöva välja sida genom att 
tillhandahålla just den saknade informationen. 
 
Ingemar är noga med att poängtera att de som försäljare vid Bergners bil inte får bedöma 
potentiella kunder efter det första intrycket de får. Kundernas klädval är ett bra exempel som 
försäljarna inte ska ta hänsyn till menar Ingemar. Att bedöma kunder på detta sätt är farligt då det 
första intrycket inte alls alltid ger en rättvis bild av personen ifråga och dennes köpintentioner. 
 
För att minska den känslomässiga osäkerheten som kan infinna sig vid ett större ekonomiskt 
beslut som ett bilköp tycker Ingemar det bästa rådet han kan ge till kunden är att tänka på saken. 
Självklart försöker Ingemar ta reda på den bakomliggande faktorn till osäkerheten, men han 
menar att dessa faktorer brukar vara de vanligaste. Kunderna ska inte ta felaktiga beslut på grund 
av stress eller impulsivt köpbeteende säger Ingemar, beslut som blir tagna under sådana 
omständigheter slutar ofta dåligt i och med att kunden kan ångra sitt köp och detta gagnar varken 
bilförsäljare eller kund berättar Ingemar. Ingemar menar att han i sin roll som säljare förmodligen 
skulle kunna influera kunden till att ta ett förhastat beslut men att detta är det sista dem vill göra 
då dem vill behålla sina kunder och företagets trovärdighet. 
 
 
4.3.8 Kommunikationen med kunderna 
 
All kommunikation som sker med kunderna i försäljningslokalerna är ganska spontan från vår 
sida säger Ingemar. Vi hälsar på kunden och frågar om hon eller han vill ha hjälp, ibland vill dem 
och ibland vill dem inte. Trots att alla behandlas lika skiljer sig interaktion mellan kunderna sig 
ganska mycket, allt beror helt enkelt på kunden. Som försäljare måste man anpassa sig efter 
kundens önskemål, man får helt enkelt ha lite fingertoppskänsla som försäljare menar Ingemar. 
Syftet skall vara att hjälpa kunden göra ett så bra köp som möjligt, vissa kunder behöver mer 
guidning än andra och då är det vårt jobb som säljare att hjälpa till. 
 
Av arbetet i försäljningslokalerna säger Ingemar att en stor del av deras kommunikation med 
kunderna handlar om att svara på deras frågor. När vi frågar om dem har en annan 
kommunikation till kunderna som är mer monolog-artat när de har utställningsdagar eller besöker 
lokala mässor t.ex. Nolia. Per säger då att de för närvarandet inte håller på med sådana 
marknadsförings aktiviteter eftersom de anser sig ha en för liten personalstyrka. Deras 
främsta/enda källa att nå ut till nya kunder gör dem genom att annonsera i tidningen bil och 

bostad. 
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4.3.9 Personal selling 
 
Vi använder oss inte av någon på förväg fastställt frågeformulär som ska hjälpa oss sälja bilar, 
här jobbar vi individuellt från kunde till kund säger Ingemar. Vi vill finnas där för kunden men 
inte vara för påprackande heller. Det gäller att hitta balansen mellan att inte vara för påträngande 
men inte heller vara så oaktiv att kunden inte tror man är intresserad av att hjälpa dem. En bra 
produkt säljer sig självt fyller Ingemar på med. De låter gärna intresserade kunder prov ta en tur 
med deras bilar, och enligt egen utsago tycker 90 % att bilarna de säljer är trevliga. 
 
När vi frågar Ingemar vad det är han vill förmedla till kunden i sina säljargument kommer han 
tillbaka till de praktiska och ekonomiska effekterna av bilarna de säljer, ”mycket handlar om 

körglädje idag men kvalitet, våra långa garantitider och den låga bränsleförbrukning är något vi 

gärna berättar för kunderna om”. 
 
Grunden till all försäljningen hos Bergner handlar till stor del om att låta kunden ta kommandot 
och att vi som försäljare ska hjälpa kunden i sitt val säger Ingemar. Ibland behöver kunderna oss 
mer ibland mindre, allt beror på kunden. Vi som försäljare försöker bara vara oss själva och göra 
vårt bästa. 
 
4.4 Per Oscarsson presentation, Hyundai (Bilspektrum AB) 
 
Per och hans bror Erik är idag gemensamma ägare av Bilspektrum AB som enbart säljer Hyundai 
bilar. Båda har bakgrund som civilekonomer och Per har även en systemvetar-examen. Företaget 
startades 1974 och har idag 7 anställda.  
 
4.4.1 Konsumenter som individer 
 
Det är klart att man måste behandla kunderna utifrån deras egna förutsättningar. Ålders-
perspektivet har exempelvis stor betydelse förklarar Per som fortsätter med att förklara att dessa 
skillnader måste man ha i medvetandet då olika grupper oftast söker sig till olika sorters bilar. 
Alla aspekter som påverkar skillnaderna mellan olika kundgrupper måste man ha i åtanke. Det 
som påverkar kunden mest är nog trots allt ålder, ekonomi och familjesituationen säger Per. På 
Bilspektrum försöker man jobba långsiktigt med alla sina kunder. Vi har inga 
”krokodilförsäljare” här som bara är ute efter att åstadkomma ett visst antal försäljningar för att 
uppnå en viss bonuslön berättar Per. Alla försäljningar som sker på Bilspektrum är antingen jag 
eller Erik inblandade i. Eftersom vi inte driver vårt familjeföretag för att tjäna snabba pengar utan 
för att bygga upp en stabil kundbas för framtiden säger Per vill vi inte schablonisera kunderna 
utan vi vill bygga en personlig relation som kan leda till fler köp. 
 
4.4.2 Lojalitet 
 
För att få kunderna att komma tillbaka för att köpa bli nummer två, tror jag nyckeln ligger i att få 
kunden att känna att det var dem själva som tog beslutet. Vi vill inte att kunden ska lämna våra 
lokaler med en känsla att de blev pushade in till något eller att de ska ha tvivel om ifall det här 
var en bra affär säger Per. Per berättar också att han tror att dem som ett mindre företag har en 
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fördel gentemot de större bilförsäljarna som har provisionsförsäljare som inte har företagets 
framtid som första prioritet när de säljer bilar. 
 
Vi försöker också ha stort fokus på servicesidan men korta väntetider och i fall en kund klagar 
agerar vi alltid väldigt fort och ofta står vi för kostnaderna trots att kunden kanske har fel säger 
Per. Just dem här delarna i försäljningsprocessen beskriver Per som deras största och viktigast 
försäljningsargument. De här delarna av vår strategi är svåra att skryta och vinna kunder med 
utan är något som man förtjänar under en längre tid fortsätter Per. Deras långsiktiga bearbetning 
av marknaden är svårt att använda som argument mot privatkunder men blir mycket mer en 
naturlig del av försäljningen när de jobbar med företag som ofta har helt andra krav än 
privatkunderna. 
 
Belåtenheten hos kunden är också en mycket stor del av i fall de bli återköpskunder eller inte. 
Kunderna har ofta svårt att veta om de har gjort en bra affär eller inte precis när dem har köpt en 
bil. Det är vårt jobb som försäljare att få kunden nöjd med sin affär redan när de lämnar våra 
lokaler förklarar Per. Sen är det svårt att sätta fingret på vad det är som gör kunden nöjd säger 
Per, som fortsätter med att säga att de försöker ge kunden den bekräftelse som kunden söker, att 
kunden helt enkelt har gjort en bra affär. Jag brukar bara säga det rakt ut till kunden, ”Grattis till 

en bra affär!” Mer komplicerat än så behöver det inte vara säger Per. 
 
4.4.3 Känslor 
 
Per menar att de som försäljare måste anpassa sina försäljningsargument efter kund och situation. 
Fysiska signaler som visar på kundens ärliga reaktioner på vad dem som försäljare presenterar är 
viktiga att avläsa menar han, dessa tillåter honom att direkt se vad kunden tycker om det han står 
och presenterar. Vid negativa reaktioner försöker de som försäljare förstå vad kunden reagerade 
illa mot och anpassa sig därefter. Per ser sin roll som försäljare som väldigt viktig för att få ett 
avslut, han menar på att vissa kunder behöver mer övertygelse än andra och skillnaden mellan en 
bra och en dålig försäljare kan vara avgörande för en försäljning av en bil eller inte. 
 
4.4.4 Sinnesstämning 
 

Per anser att det är oerhört viktigt att få kunden på ett glatt humör och att dem som försäljare 
alltid visar en trevlig sida för kunderna. Per menar att det är en av grundstenarna inom försäljning 
och att detta inte får glömmas. Försäljare kan också ha dåliga dagar säger Per, men detta får 
aldrig följa med dem ut i försäljningshallen där interaktionen med kunden sker. Det är av högsta 
prioritet att få kunden att känna sig omhändertagen och förtrogen med försäljaren. Försäljarna vid 
Bilspektrum försöker uppehålla detta genom exempelvis skämta lite med sina kunder och alltid 
hålla en god min. Annars menar Per att ingen bil skulle bli såld. 
 
4.4.5 Känslor för märken 
 
Kunder som kommer till Bilspektrum med ett förflutet som en gammal ägare av en bil av deras 
märke som de säljer menar per kan utnyttjas. Kunder som har haft en tidigare positiv upplevelse 
av det bilmärke som de säljer är det lättare att argumentera för säger Per. Dessa positiva känslor 
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gör att försäljarnas situation underlättas och att de kan återkoppla till de positiva känslor som 
kunden har och anknyta dem till de nya bilmodeller som existerar idag. 
 
Kunder med uppfattningar om bilarna som inte stämmer överens med vad försäljarna vet eller 
tror försöker de vid Bilspektrum att påverka genom att tillhandahålla information. Detta är en 
jobbig situation menar Per då det ibland kan finnas kunder med övertygelser som är felaktiga och 
dem verkar inte vilja ändra på sina övertygelser. Detta trots att vi som försäljare tillhandahåller 
information som bör ändra deras inställning. Försäljarna vid Bilspektrum vill inte att kunden ska 
känna att de som försäljare försöker påtvingat ändra på köparnas uppfattningar då detta kan skapa 
en fientlighet hos kunden. 
 
4.4.6 Konsumtion och känslor 
 
Enligt Per så anser han att ett bilköp avgörs i överlag mestadels utifrån emotionerna hos kunden. 
Vid bildspektrum säger Per att de som försäljare jobbar aktivt med att sälja in de rationella 
argumenten för deras bilar för kunderna. Per hävdar att den kundgrupp som de tilltalar lyssnar 
främst på rationella argument som pris kontra bil och utrustning, bränsleförbrukning, service och 
pålitlighet. 
 
Per menar att de bilar som de säljer vid Bilspektrum inte ses som statusbilar i allmänhetens ögon 
och därför försöker han inte heller använda sådana argument för att påvisa status och dylikt för 
att övertyga sina kunder om att köpa en bil hos dem. 
 
4.4.7 Kundbasen 
 
Olika kunder har olika behov och vad som bäst passar deras behov vet egentligen bara kunderna 
själva.  Per anser att han inte kan utifrån ett kort möte med kunden kan avgöra om kunden är fel 
ute angående val av bil eller inte, självklart så lyssnar han på kunderna och försöker bistå med 
hjälpfull information så att kunderna själva kan avgöra vilken modell som skulle passa dem bäst.  
 
Per använder olika försäljningstaktiker för olika kunder beroende på exempelvis ålder. Dessa 
taktiker är dock inte så skilda i själva interaktionen men istället inom vilka bilar som han förslår 
först för kunden. Dock påpekar han att han inte försöker sälja en bil till en kund utan att någon 
sorts behovsanalys har blivit gjord först, utifrån den agerar han sedan. Om Per märker att en kund 
är negativt inställd till bilarna som de säljer så kan han i vissa fall rekommendera andra 
bilförsäljare då han inser att de vid Bilspektrum inte kan tillgodose denne kunds specifika behov. 
 
För kunder som är intresserade av ett köp men verkar känslomässigt osäkra i slutskedet menar 
Per på att det är bäst att försöka ge dem en kort stund för sig själva så att kunden kan tänka 
igenom det utan försäljarens närvaro. Per understryker att de som försäljare inte vill tappa det 
momentum de byggt upp genom att låta kunden tänka över beslutet för länge exempelvis över en 
helg. Vad han som försäljare brukar föreslå är att kunden/kunderna åker iväg och funderar över 
en fika eller att de får gå till försäljarnas fikarum och ta en kopp kaffe där och fundera över det i 
lugn och ro. Vid denna tidpunkt kan han som försäljare gå iväg och exempelvis som Per uttryckte 
det ”gå och skriva ut senaste krocktesterna” för att sedan komma och visa detta för att ge några 
slutargument för att ytterligare påverka ett köp. 
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4.4.8 Kommunikationen med kunderna 
 
Första kontakten med kunden är alltid jätteviktig säger Per. Hälsa och bara uppmärksamma 
kunden är viktigt i första läget. Allt vi gör med kunden är såklart genomtänkt men inget är mallat 
eller att vi utgår från någon speciell säljstrategi säger Per. Per fyller på med att säga att båda han 
och Erik har gått ett rejält antal säljkurser i och med deras andra jobb som de haft. Huvudmålet är 
alltid när man tar kontakt med en kund att sälja en bil i slutändan och med alla kunder får man 
bara en viss begränsad tid säger Per. Under den tiden måste man identifiera just den här kundens 
specifika behov. Först när jag lyckats med detta kan jag verkligen hjälpa kunden förklarar Per. 
 
4.4.9 Personal selling 
 
Som sagts tidigare har Bilspektrum inte något speciellt upplägg på själva säljpresentationen utan 
försöker individuellt anpassa sig efter varje kund. Många av säljargumenten har sin tonvikt i det 
praktiska och funktionella, mycket bil för pengarna är väl vårt trademark berättar Per. Men det är 
svårt att idag enbart sälja en bil på argument kring hur praktiska och funktionella våra bilar är. 
Oerhört mycket är idag förknippat med status när det gäller bilköp, till exempel, hur bilen 
kommer att se ut på uppfarten. Eller vad grannarna ska tycka spelar också stor roll. Det här 
speglar också hur mycket bil du får för en viss slant säger Per som fortsätter med att säga att om 
BMW skulle använda deras argument skulle dem inte sälja en enda bil och troligen tvärt om 
också. Per tror också att ju mer avspeglingen ligger på funktionalitet och hur praktiskt bilen skall 
vara desto viktigare blir det att försäljare lyckas med en korrekt behovsanalys av kunden, för att 
kunna matcha en bra bil till kunden. 
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5. Analys 
 
I det här kapitlet ska vi försöka koppla ihop vårt teorikapitel med empirikapitlet för att jämföra och 
påvisa likheter och skillnader. Varje avsnitt presenteras med en kort summering av styckets teori. 
 
5.1 Konsumenter som individer 
 
För att fånga kundernas intresse och lyckas med att fördjupa relation mellan kunden och företaget 
beskriver Mark Gobé att företagens fokus måste skiftas, från att enbart leverera materiellt och 
funktionellt värdet till att även leverera ett emotionellt budskap som skall vara unikt och skilja 
företaget från andra konkurrenter. Grundläggande för att lyckas med detta är att ta hänsyn till de 
olikheter som finns hos individen. 
 
5.1.1 BMW 
 
Hos BMW har man fokuserat på att behandla kunden utifrån dess individuella förutsättningar och 
behov. Men för att komma till det stadiet där kunden anförtror sig försäljare med dess preferenser 
har man här även insett fördelarna med att få kunden att känna sig trygg med försäljaren. 
Försäljarna på BMW försöker hålla sig uppdaterade på deras återköpskunders bilar och tilltalar 
alla deras kunder vid förnamnet, detta gäller även de personer som jobbar i verkstaden. Den 
personliga känslan som det skapar hjälper dem att komma närmare kunderna och fördjupa 
känslan av trygghet och säkerhet hos kunderna som i sin tur gör det lättare för försäljarna att 
identifiera osäkerhet och främst stimulansbehoven hos kunderna. 
 
5.1.2 Audi 
 
På Motorcentralen har man samma uppfattning om att en generaliserande bild av kunderna är till 
ingens fördel, verken kundernas eller försäljarna. Här verkar dem dock inte ha samma fokus på 
att etablera den personliga känslan, man ser istället på de praktiska skillnaderna som finns hos 
kunderna i första hand. På grund av detta kan dem lättare förstå kundens stimulansbehov men har 
svårare att hitta kundens osäkerhetsfaktorer som kan stå i vägen för ett köp. Innan försäljarna på 
Audi presenterar en bil vill de helst veta så mycket som möjligt om kunden för att deras argument 
ska bli så träffande som möjligt för just den specifika kunden. Självklart vill dem även här att 
kunden ska känna sig säker och lugn med dem som återförsäljare. 
 
5.1.3 Mazda 
 
Mazda är den återförsäljare som vi hittar mest paralleller med Annette Karlssons syn på den 
rationella kunden och hur den synen till viss del verkar delas av försäljarna. På Mazda ligger 
fokusen just kring det praktiska och det funktionella och den individuella relationen mellan kund 
och försäljare har fått en mindre prioriterad betydelse. Individen bakom köpet blir degraderad till 
förmån för den sökta funktionen. Mazda fokuserar mer på den faktiska tiden spenderad med 
kunden och den fysiska interaktionen än relationsbyggande som kan ske utanför affären, så som 
uppföljnings samtal och utskick. Stor fokus ligger även på det ekonomiska redan i ett tidigt skede 
i säljprocessen. Stimulansbehoven men även osäkerhets-faktorerna hos kunderna kommer alltså i 
sekundär position hos Mazda till förmån för just tids och ekonomiska aspekter.  
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5.1.4 Hyundai 
 
Försäljarna på Hyundai anser att deras kontinuerliga relationsbyggande har hjälpt dem att bygga 
upp den kundbas dem har idag. Deras kunder har olika preferenser som försäljarna försöker 
leverera både i funktionen på bilen och i relationen till kunden. Hyundai försöker leverera en 
helhetslösning till kunden som både innehåller en bra bil men även en känsla hos kunden om 
trygghet med dem som återförsäljare. För att lyckas med detta och skapa denna trygghet hos 
kunden vill dem inte pressa kunden utan att köpet skall utgå från kundens egna premisser. Detta 
blir dock ett vågspel då de inte vill att kunden ska ta för lång tid på sig, så att momentum i 
säljprocessen går förlorad. Trots att de tror att en mer aggressiv säljstil skulle leda till fler sålda 
bilar i ett kortare perspektiv anser dem dock att det skulle skada deras andel av återköpskunder 
och förstöra deras rykte som pålitliga och trygga. Eftersom Hyundai är måna om sina 
kundrelationer har man därför valt en mer ödmjuk relation till kunderna som bygger på trygghet 
och säkerhet. 
 
5.2 Lojalitet 
 
Kunders lojalitet kan skifta stort mellan olika individer trots att exakt samma produkt har blivit 
levererad till samtliga. Anledningen är att kundens belåtenhet ligger i de förväntningar som 
kunden hade. Belåtenheten med produkten är en bidragande del i ett lojalitetsskapande beteende 
men är inte den mest betydelsefulla aspekten, utan snarare något som är grundläggande. Detta för 
att utvärderingen av belåtenheten av produkten sker under en längre tid och upplevs inte som en 
känsla hos kunden. Istället har det visat sig att känslan vid själva transaktionsögonblicket är den 
starkaste bidragande orsaken som antingen lockar eller avskrämmer kunder att komma tillbaka 
för återköp.  
 
5.2.1 BMW 
 
BMW:s tillvägagångssätt i sin strävan att skapa lojala kunder följer teorins anvisningar ganska 
precist. Grunden läggs genom att de försöker leverera något extra till kunden, alltså att öka gapet 
mellan förväntat och levererat värde för att öka kundens belåtenhet med köpet. De extra ting som 
de försett bilen med när den väl skall levereras får då en positivt överraskande effekt på kunderna 
som gör att kunderna lämnar affären nöjda och belåtna. Den personliga relationen är troligt också 
något som hjälper BMW att skapa nöjda kunder, en känsla som troligen kunderna kommer att 
koppla till BMW som återförsäljare. Deras strategi har också visat sig vara framgångsrik då de 
har en återköpsfrekvens på 70 %. 
 
5.2.2 Audi 
 
Hos Audi har man ett lite annorlunda tillvägagångssätt där man har större fokus på att kunderna 
ska känna sig säkra och trygga vid själva transaktionen. När bilen väl är såld läggs deras 
koncentration på att skapa förtroende hos kunden för dem som försäljare. Teorin säger att det är 
det emotionella engagemanget som driver lojaliteten, alltså hur stark och positiv själva känslan i 
ögonblicket för köpet är. Att skapa starka positiva känslor verkar inte ligga i fokus hos Audi som 
i stället vill att kunden ska känna sig trygg i själva transaktionen. Audis återköpskunder är i 
dagsläget ungefär 20-25%. 
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5.2.3 Mazda 
 
Mazda litar till stor del på att deras bilar och deras service skall locka kunderna till återköp 
snarare än deras interaktion med kunden. Här vill försäljarna gärna att kunden provkör en bil och 
låter den känslan tala för sig själv. När kunden sedan har bestämt sig ligger även Mazdas fokus 
till stor del i att få kunden att känna sig säker och att försäljarna på Mazda är personer man kan 
lite på. Säkerhet och trovärdighet som till stor del ligger till grund för Mazdas säljprocess kanske 
i själva transaktionsögonblicket är lite för diffusa för att skapa en stark positiv känsla hos kunden, 
som kunden senare kommer att kunna koppla till köpet. 
 
5.2.4 Hyundai 
 
Både Hyundai och BMW är de två återförsäljarna som bäst följer våra teoretiska exempel. 
Hyundai har dock ett annat tillvägagångssätt än BMW när de försöker skapa belåtenhet hos deras 
kunder. Främst har de fokuserat på verkstadssidan som de anser påverka kundens belåtenhet till 
stor grad men även att de agerar väldigt fort på kundklagomål och står ofta för kundernas 
kostnader vid fel, allt för att hålla kunden belåten. Vid själva transaktionen läggs dock en stor del 
av deras uppmärksamhet på att få kunden nöjd redan när de lämnar lokalen. Istället för att 
överraska kunden med något extra till bilen som de gör på BMW försöker Hyundai istället ge en 
verbal bekräftelse för att få kunden nöjd med sitt köp. 
 
5.3 Kommunikationen till kunderna 
 
Bra kommunikation i en säljprocess handlar idag inte enbart om att försäljaren har lyckats att 
överföra information till den potentiella kunden. Steget har idag gått från kommunikation till 
interaktion med kunderna där båda parter är jämbördiga och lika aktiva. Genom att ge kunden ett 
större utrymme blir det också enklare för försäljaren att lokalisera kundens önskemål vilket gör 
det lättare för försäljaren att matcha en produkt efter kundens behov och få en nöjdare kund. Men 
vad man som försäljare vill förmedla till kunden kan också skilja sig, med ett meddelande vill 
försäljare förmedla ett budskap som båda är medvetna om. Men vill man förmedla en innebörd 
till kunden vill man skapa en mental bild eller en känsla hos kunden.  
 
5.3.1 BMW 
 
För att underlätta de initiala skedena i en säljprocess eller för att skapa förtroende hos kunderna 
försöker man på BMW från första början att få kunden känna sig jämlik med försäljaren. Detta 
för att eliminera den osäkerhet som många har när de kommer in i en bilhall, men också för att 
lägga grunden till en öppen dialog.  
 
För att skapa en dialog och dra kunden med i diskussionen använder sig försäljarna på BMW av 
öppna frågor som tvingar kunden till interaktion vilket gör samtalen personligare, som i sin tur 
skapar förtroende och trygghet. Som vi nämnde i vår teori finns olika syften med 
kommunikationen med kunden, här har BMW valt att inrikta sig på att förmedla en innebörd eller 
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en känsla hos kunden som skall locka till köp. Vilket känns helt logiskt med tanke på att deras 
kundklientel söker något extra i sina bilar. 
 
 
 
 
5.3.2 Audi 
 
Även försäljarna på Audi använder sig av öppna frågor för att locka kunderna in i en diskussion. I 
och med att dem strävar efter att starta en dialog blir det svårt att följa något speciellt upplägg på 
diskussionen. Trots detta handlar säljarnas intentioner mer om att sälja deras bilar som ett 
koncept med fokus på exklusivitet än att trycka på de funktionella delarna av deras bilar. Som de 
själva säger vill de sticka ut jämt emot deras konkurrenter. Audis fokus i säljprocessen är att 
leverera känslan, på grund av detta försöker försäljarna lägga dem praktiska och de ekonomiska 
delarna i ett bilköp så långt bak i säljprocessen som möjligt. Detta troligen eftersom dessa delar 
anses som deras svaga punkt i jämförelse mot deras billigare konkurrenter som istället gärna tar 
upp dessa delar tidigt i deras säljprocess. 
 
5.3.3 Mazda 
 
På Mazda har försäljarna en betydligt mer återhållsam inställning vid första interaktionen med 
kunden. Stor del handlar om att besvara frågor snarare än att försöka skapa en dialog med 
kunden. Information har en central roll i försäljarnas roll hos Mazda. Nackdelen med detta är att 
det inte är det bästa sättet att bygga en relation till kunden och skapar inte en aktiv kund. Men 
fördelarna ligger istället i att det funktionella och det praktiska med deras bilar hamnar i fokus. 
De delar som dem själva anser vara deras starkaste försäljningsargument. 
 
5.3.4 Hyundai 
 
Hos Hyundai har man en förhållandevis aktiv roll som försäljare. Här försöker försäljarna gå 
balansgång mellan att framkalla en dialog med kunden för att skapa en personligare relation till 
kunden, och få en större insikt i kundens behov samtidigt som dem försöker informera kunden 
om deras bilars fördelar. Även hos Hyundai är fokusen i säljprocessen kring det praktiska och det 
funktionella vilket gör att en stor del av diskussionen med kunden handlar om information, från 
säljare till kund. Detta faktum gör det också svårt för Hyundai som säljer bilar med fokus på 
funktionalitet snarare än känslan, att gå från information till dialog. 
 
5.4 Känslor 
 
Enligt teorin så påverkas vi människor av våra känslor till större grad än vi själva inser. Känslor 
relatera även alltid till något, de uppkommer från bedömningar och utvärderingar. Känslor 
motiverar slutligen individer till ett handlande. Vad som får oss att känna något skiljer sig dock 
mellan olika individer, alla är vi unika och reagerar olika på olika stimuli. Direkta fysiska 
responser är dock enklare att uppfatta än inre emotionella reaktioner som i vissa fall kunden kan 
lyckas döljas. 
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5.4.1 BMW  
 

Vid BMW jobbar försäljarna väldigt aktivt med att göra en grundlig behovsanalys av kunden. 
Försäljarna förklarade att de inte får typbestämma kunder på förhand då detta kan skapa en 
negativ reaktion hos kunden om dem skulle ha fel. Detta arbetssätt överensstämmer med vad 
teorin säger, nämligen att alla människor är olika och att vi alla reagerar olika på olika stimuli. 
Känslan för kunden och vad hon eller han kan tänkas vilja ha är viktig för dem som försäljare att 
kunna avläsa, teorin beskriver även känslor som väldigt komplext och något som kräver lång 
erfarenhet för att kunna tyda och förstå kundernas responser. Hos BMW underströk dem att detta 
var väldigt viktigt i det initialskedet av kundinteraktionen vid firman. På grund av detta anser 
dem att utifrån den känsla dem får försiktigt försöker leda kunderna rätt, utan att ”peka med hela 

handen” vilket kan leda till att kunden känner sig kränkt.   
 
Försäljarna ansåg att dem fysiska responserna var väldigt viktiga för att kunna läsa av kunden 
rätt, i teorin beskrivs fysiska responserna som att vara en spontan reaktion på något som 
individen reagerar på. Utifrån de fysiska responser försäljarna vid BMW får försöker de sedan 
anpassa sina säljstrategier efter, och försöker relatera de fysiska responserna till vad de sedan 
föreslår. 
 
5.4.2 Mazda 
 
Försäljarna hos Mazda ansåg att deras roll i första hand var som informatörer och sekundärt 
rådgivare, rollen bestäms utifrån vad kunden uttrycker att sitt behov är. Praktiskt sett så verkade 
det som att försäljarna vid Mazda intog en mer avslappnad och tillbakadragen ställning i sin roll 
som försäljare. En sorts behovsanalys verkar utföras förvisso, dock inte till samma djup som vid 
BMW. Försäljarna följer vad teorin påpekar till viss del men inte möjligtvis så djupt som kan 
tyckas vara nödvändigt för att ge önskad effekt. Fysiska responser är något som iakttas och de 
anpassar även sina säljstrategier utifrån detta. Detta visar på en typ av universell behandling av 
kunderna som är grundläggande, just behovsanalys och iakttagelser av hur kunder reagerar 
spontant. 
 
5.4.3 Audi 
 
Hos Motorcentralen så jobbar försäljarna med en liknande modell som tidigare nämnts. En 
behovsanalys gjord på öppna frågor ger försäljarna en känsla för vilken bilmodell som skulle 
kunna passa deras kunder. Försäljarna relaterar alltså kundens uttryckta behov till en lämplig bil 
som de kan presentera för kunden. Likt BMW så försöker försäljarna för Audi få kunderna att 
relatera sina önskningar till den bil som dem visar, om dem visar rätt bil så kan dessa känslor hos 
kunden övergå till handling nämligen ett eventuellt bilköp. Detta sätt att arbeta stämmer överens 
med vad teorin uttrycker om ett samband mellan att koppla ihop kundens behov till en bil, till att 
sedan relatera sina önskningar som slutligen förhoppningsvis övergår till att kunden förmås till att 
ta ett steg längre i köpprocessen. Efter behovsanalysen är utförd använder försäljarna sig av 
kundernas fysiska responser till hjälp för att få en spontan och ärlig reaktion på det som dem 
presenterar. Dessa responser ger en anvisning om vad dem föreslår är i rätt riktning, alltså hur 
kunden verkar reagera på förslaget. Försäljarna menar att det är ett värdefullt verktyg om de 
lyckas relatera kundens fysiska respons till vad dem presenterar, för att dem som försäljare sedan 
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ska kunna ge kunden vad den vill ha. Teorin pekar även den mot att det är lämpligt att använda 
detta sätt för att komma åt vad kundens verkliga känslor för ett objekt är. 
 
5.4.4 Hyundai 
 
Vid Hyundai agerar försäljarna olika beroende på kund och situation. Hos den här firman anser 
man att man inte kan till punkt och pricka använda någon sorts förutbestämd säljstrategi för alla 
kunder, utan att detta måste anpassas för olika kunder med olika behov. Försäljarna vid Hyundai 
anser dock att de kan på förhand beroende på kundens fysiska attribut erhålla en profil på kunden 
och således få en startpunkt för vad de tror kan passa för kunden. De fysiska tecken försäljarna 
jobbar utifrån innefattar främst ålder. Hos Bilspektrum ser personalen sin roll som aktiva säljare 
och inte enbart som infomationsgivare, men de jobbar alltid för att få till ett avslut med kunden 
vilket ska resultera i ett bilköp. Vid interaktionen med kunden arbetar försäljarna även med 
fysiska signaler där de anser sig kunna se vad kundens ärliga reaktion är och anpassar sig efter 
dessa. Vid en jämförelse med teorin så överensstämmer arbetssättet vid Hyundai rätt väl med 
teorin vid första granskningen. Vad som dock kan skilja firmorna emellan trots liknande 
arbetssätt är hur djupt dessa behovsanalyser går för att förstå kunderna och vilka prioriteringar 
firman har. 
 

5.5 Sinnesstämning 
 
Teorin pekar på att kunder som upplever en positiv sinnesstämning tenderar att öka deras 
konsumerande. Det sinnliga kriteriet omfattas av atmosfären i en butik där kunderna blir bemötta 
på ett bra sätt vilket kan få dem på ett gott humör.102 Följderna av detta är att försäljare bör 
anstränga sig för att göra vad de kan i sin makt för att hålla dess kunder eller få dem i ett tillstånd 
där de känner sig bekväma. Den särskiljande faktorn mellan en känsla och sinnestämning är att 
den sistnämnda inte behöver vara kopplad till ett objekt. 
 
5.5.1 BMW 
 
Försäljarna vid BMW ser kundkontakten och hur den hanteras som en nyckelingrediens för en 
lyckad kundinteraktion. BMW jobbar aktivt för att bemöta alla kunder oavsett fysiska 
särskiljande attribut på samma sätt. Detta innefattar att vara trevlig mot kunder i alla lägen och att 
inte i förväg placera kunden i ett fack. Detta utförs med en balans av trevlighet, ärlighet och sunt 
förnuft. Med det menade dem att överdriven trevlighet kan skapa misstro hos kunderna då de 
även är individer med instinkter och kan känna av ett falskt beteende. De arbetar även utifrån 
principen att ”kunden har alltid rätt”, dock menade dem att gränser finns för detta i och med att 
påståendet självklart inte kan stämma vid alla situationer. Trovärdigheten är extremt viktig hos 
försäljarna och därför är kundinteraktionen en väldigt viktig del som kan ha en betydande roll för 
hur kunden agerar. BMW bekräftade vad teorin pekar på nämligen att glada kunder tenderar att 
vara mer köpbenägna, och försäljarna vid BMW uppmärksammar detta och försöker använder 
detta till deras fördel vid möten med potentiella kunder.    
 
 

                                                 
102 Gobe Marc, Emotional branding 



 

47 
 

5.5.2 Mazda 
 
Vid Mazda arbetar försäljarna aktivt med att hålla en god sinnesstämning mellan kunden och dem 
själva. Som teorin förespråkar så försöker försäljarna alltid hålla en positiv stämning för att få 
kunden på gott humor. Försäljarna anser att lättsamma skämt kan bryta isen med kunden och gå 
vidare ytterligare under bättre förutsättningar genom att kunden helt enkelt är gladare och 
upplever dem som försäljare som trevliga. De bekräftade även vad teorin föreslog nämligen att ett 
köp kan underlättas om kunden kan hållas på ett gott humör, åtminstone är detta utifrån vad deras 
mångåriga erfarenhet säger dem. En annan aspekt de tänker på är familjen, då deras klientel till 
större delen består av hushåll med flera personer har de även en lekhörna för barnen. Mazda har 
alltså även tänkt på den fysiska miljön kunderna vistas i. Barnfamiljer kan i god ro diskutera med 
försäljarna och titta på bilar under tiden de har barnen under uppsikt i bilhallen. Teorin pekar på 
att de fysiska miljöer kunden vistas i har en påverkan på köpbeteendet vilket Mazda till viss del 
har tagit fasta på. 
 
 
5.5.3 Audi 
 
Köpprocessen är en komplex affär där försäljare ofta inte kan gå på en förutbestämd mall då de 
handskas med olika individer med olika förutsättningar i olikartade situationer. Audi försäljarna 
jobbar för att bilda en grund innan de går vidare i köpprocessen genom att de försöker skapa en 
positiv stämning för kunden. Skapandet av denna stämning menar dem på Audi får inte vara 
alltför konstlad eller överdriven såsom en överdrivet trevlig försäljare, något som kunderna lätt 
märker vilket kan få motsatt effekt. Teorin stämmer överens med deras arbetssätt dock nämner 
inte teorin de problem som kan uppstå enligt försäljarna på Audi. Vissa kunder prioriterar en 
försäljare som är saklig medans vissa kunder vill att försäljaren ska vara skämtsam och trevlig. 
Något som försäljarna menar är universellt är att glada kunder är likställt med mer köpbenägna 
kunder, därför så försöker dem alltid skapa en situation där kunden trivs.  
 
5.5.4 Hyundai 
 
Hos Hyundai jobbar försäljarna hårt för att få kunderna i en positiv sinnesstämning. Allt vad 
teorin förespråkar anammar de, försäljarna anser att en av grundstenarna inom försäljning är att få 
kunden på ett bra humör genom att alltid visa upp en bra sida. Försäljarna vid Hyundai får aldrig 
släppa bilden av att dem alltid ska uppfattas trevliga mot sina kunder i bilhallen under alla 
omständigheter, även om försäljaren är på dåligt humör den dagen så får han inte ta med sig detta 
ut i bilhallen. Om detta inte skulle efterhållas menar dem att det skulle bli väldigt svårt att kunna 
sälja bilar överhuvudtaget. Detta arbetssätt följer det beteende som teorin beskriver om att kunder 
bör hållas vid en god sinnesstämning. 
 
5.6 Känslor för märken 
 
Starka positiva känslor för specifika märken tyder på märkeslojalitet. Något som företag bör 
uppmärksamma och inrikta sig på för att ta en plats i kundens sinne. Den här sortens 
märkeslojalitet kräver främst två nyckelingredienser; tillit och en känslomässig knytning till 
märket. En barriär kan då skapas som hindrar kunderna från att byta märke samt ökande positiv 
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word-of-mouth. Kundens individuella tro och övertygelser har också en stor betydelse, dessa är 
oftast knutna till vilken information kunden besitter och var den har sitt ursprung. Med hjälp av 
ny information kan kundens övertygelser ändras om hon eller han tror sig ha uppfattat något som 
kan ha varit felaktigt eller om helt enkelt kunden antagit något förhastat. 
 
5.6.1 BMW 
 
Hos BMW är man noga med att försöka förstå kundens behov och presentera det som kunden vill 
höra. Försäljarna förklarade dock, att säga det kunden vill höra får aldrig innefatta att lögner. 
Detta skulle betyda att de som försäljare och företag maximerar sin kortsiktiga vinst i favör för att 
i stort sett ”döda” deras långsiktiga planer och kundrelationer och slutligen långsiktiga vinst. Om 
kunden tidigare ägt en BMW bil och varit nöjd med den försöker försäljarna tilltala den känsla 
som kunden har för märket. Hos BMW så märker dem att de har många kunder som kommer 
tillbaka för återköp. Vid diskussioner med kunderna visar det sig att det ofta har uppstått en sorts 
märkeslojalitet. Vilket överensstämmer med vad teorin förespråkar. Om kundens övertygelse 
angående BMW:s nya bilar är felaktig på grund av gammal felaktig information arbetar 
försäljarna starkt med att ge dem ny information som kan ändra dessa övertygelser. Att ändra på 
upplevda erfarenheter ser försäljarna som något mer komplicerat, men genom att informera kan 
de öka förståelsen vid den aktuella situationen. En viktig aspekt som försäljarna vid BMW 
nämnde var att hitta kundens känsliga punkt, och via denna hitta en lämplig bil för att dels få till 
ett köp men absolut även för att på bästa möjliga sätt tillfredställa kunden till fullo. 
 
5.6.2 Mazda 
 
Försäljarna hos Mazda anser att de kan se en koppling mellan dem kunder som har ett förflutet 
som gamla bilägare av det märket de säljer. Om dem har en positiv känsla från det tidigare 
ägandet menar dem vid Mazda att dem kan utnyttja detta till deras fördel. Försäljarna vid Mazda 
menade på att den positiva känslan kunderna har angående märket ligger kvar och detta kan 
användas för att bättre kunna argumentera för de nyare modellerna. En sorts märkesuppskattning 
som förhoppningsvis kan leda till märkeslojalitet, är vad de hoppas på. Kunder med felaktiga 
uppfattningar eller övertygelser angående deras bilar försöker dem vid Mazda ändra på, dock 
aldrig genom att baktala andra märken. Strategin för att ändra kundernas övertygelser är främst 
genom att jämföra Mazda bilar med andra bilar och visa på de fördelar som just ett Mazda köp 
skulle innebära. Dessa fördelar är oftast knutna till att bilen har ett lägre pris, billigare service och 
en utrustningsnivå som är hög till ett lågt pris. 
 
5.6.3 Audi 
 
Vid Audi så använder man sig av precis det teorin förespråkar, man utnyttjar den tidigare 
erfarenheten kunderna kan ha av ett tidigare ägande av en Audi bil och använder det till deras 
favör. Anledningen till varför dem anser att gamla upplevelser som varit positiva kan användas är 
för att dels kan en märkeslojalitet ha uppstått men också för att en provkörning av de nya bilarna 
bör ge kunderna en positiv överraskning av hur bilarna utvecklats. När det gäller kundernas tro 
och övertygelser så anser dem vid motorcentralen att de som försäljare inte får stå och 
motargumentera med en kund då det kan bilda en sorts negativ ”dragkamp” om vem som 
egentligen har rätt. Det korrekta sättet att påverka kunderna enligt Audi är att dels informera men 
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även låta kunderna själv testa produkten ifråga för att göra en egen utvärdering. Via detta sätt kan 
kundens övertygelser förhoppningsvis ändras. 
 
5.6.4 Hyundai 
 
Försäljarna vid Hyundai anser även dem att kunder med ett förflutet som är av positiv bemärkelse 
gällande Hyundais bilar kan utnyttjas för att sälja de nya modellerna. Genom att återkoppla den 
gamla känslan med de nya förbättrade bilarna kan försäljarna avsevärt öka möjligheterna för att 
få till stånd en försäljning. Teorin angående märkeslojalitet speglas även i detta fall då 
återkommande kunder kan bekräfta detta. Kunder med felaktiga övertygelser anser försäljarna att 
de endast kan ändra på genom att tillhandahålla information. Om detta inte verkar fungera ser 
dem ingen mening med att argumentera med kunden oavsett om dem vet att de har rätt eller inte 
då det kan skapa en fientlighet hos kunden. Information ses istället som den bästa strategin för att 
kunna ändra övertygelserna, tar kunden inte till sig informationen trots att den är korrekt så anser 
försäljarna att dem inte kan göra mer än så. 
 
5.7 Konsumtion och känslor 
 

När det gäller individens tankeprocess vid köpbeteende är två skolor av intresse, rationellt 
tänkande och emotionellt tänkande. Dessa två tankesätt visar på olika argument till varför ett visst 
köpbeteende existerar och hur det kan tänkas fungera. Vid beslutstagande om konsumtion 
existerar alltid känslor av någon form, därutav kan förmodligen konsumtionen av dyra sportbilar 
och märkeskläder exempelvis förklaras bättre. Känslor intensifierar ett begär av att äga och 
därmed kan motivationen inför ett köpbeslut öka. Kunder går igenom sex olika kriterier inför 
köpbeslutet som vi nämnt i teorin, tekniskt, ekonomi, influerande, integrations, risk och det 
sinnliga kriteriet. 
 
5.7.1 BMW 
 
Vid BMW förklarar försäljarna att det är ytterst sällan som ett köp går igenom baserat enbart på 
rationellt tänkande. För deras del menar dem att det är känslorna som styr över ett eventuellt 
bilköp eller inte, istället för att det skulle vara ett rationellt beslut. Försäljarna menar att efter en 
provkörning kan körupplevelsen av bilen vara tillräcklig för ett avgörande beslut, även fast 
kunden initialt kände sig tveksam. Dem som försäljare jobbar väldigt aktivt med att försöka hitta 
just den känslan för kunden som kan vara avgörande för köpet. Denna känsla är även avgörande 
för att kunden till fullo ska vara nöjd med sitt köp vilket är av högsta prioritet vid BMW. Teorin 
som detta styrker är det emotionella tänkandet, kunden går inte efter sina rationella signaler utan 
styrs istället av sin magkänsla och känslorna som produkten lockar fram. 
 
BMW bilar ses generellt vara av högre status jämfört med genomsnittsbilen som oftast kostar 
mindre. För att kunna marknadsföra och sälja mervärdet för en BMW bil menar försäljarna att de 
måste locka fram känslan för bilen hos kunderna. Vid BMW är de medvetna om att det är svårt 
att motivera ett köp av en dyr BMW modell om kunden endast behöver bilen för att transportera 
sig mellan punkt A till B. Design, körglädje, känsla och kvalitet är argument som ofta används av 
försäljarna vid BMW. Detta är deras främsta strategi för att minska den negativa känslan som 
uppstår när kunden är tvungen att betala ett högt pris för något. 
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5.7.2 Mazda 
 
Försäljarna vid Mazda anser att deras kunder är av den rationella typen, dem är främst 
intresserade av bilens pris, bränsleförbrukning, pålitlighet och billiga service. Vid den empiriska 
undersökningen visade det sig att försäljarna påstod att kunderna tydligen blev förvånade över 
hur ”fina” Mazda bilarna var, detta kan tyda på olika saker bland annat att de inte förväntade sig 
att se en ”fin” bil av märket Mazda. En annan orsak kan vara att de tycker att Mazda bilar brukar 
se bra ut och är ännu mer imponerade av de nyaste modellernas utseende. Det teoretiska 
materialet stämmer i detta fall in på att det är den rationella typen som köper bil hos Mazda. 
Känslan har alltså inte en avgörande roll. Försäljarna förklarade att dem inte har kunder som är 
ute efter ”statusbilar” vilket ytterligare konfirmerar att det förmodligen är det rationella 
tänkandet som styr deras kundbas.  
 

5.7.3 Audi 
 
Audi försäljarna ser sina kunder som styrda av sina känslor till större delen. Dem vet inte till 
hundra procent men dem tror sig veta att väldigt få av deras kunder styrs av de rationella 
argumenten angående deras bilar till fullo. Delvis kanske, men dock inte till samma avgörande 
grad som emotionerna spelar. För att rättfärdiga det högre pris en Audi bil kan ha visar 
försäljarna oftast på dem kvalitéer som gör att Audi bilarna skiljer sig från genomsnittsbilen. 
Dessa argument innefattar den möda som läggs ner på att sätta ihop den färdiga bilen, materialen 
bilen är gjorda av, de tillval som är möjliga och till och med doften i bilen. Försäljarna anser 
också att om dem gör ett bra jobb och bygger upp en sund kundrelation så ska detta också skapa 
ett mervärde hos kunden. 
 
5.7.4 Hyundai 
 
Vid Hyundai anser de att generellt i överlag så avgörs bilköp idag utifrån emotionella grunder. 
Dock vid deras firma så anser de att deras kunder vill höra de rationella argumenten till att just 
köpa en Hyundai, dessa argument berör oftast bilens pris, bränsleförbrukning, servicekostnader 
och service. Vid en jämförelse med teorin kan man utröna att kunderna som köper bil vid 
Bilspektrum agerar utifrån ett rationellt tänkande. Försäljarna vid Hyundai säger själva att dem 
inte säljer statusbilar. Detta kan ses som en trolig faktor till varför de använder mer rationella 
argument för att försöka övertala kunderna att köpa en av deras bilar. 
 
5.8 Kundbasen 

 
Teorin visar att köp ofta är tagna på beslut som kunden gör på grund av att hon eller han är 
influerad av någon annan. Undersökningar har visat att 71 % av köpen vi konsumenter gör kan 
vara grundade på information som spridits via word-of-mouth. Företag i dagens läge bör förstå att 
köpbesluten inte behöver ligga hos kunden dem diskuterar med utan att det kan vara någon annan 
eller något som influerar köparen och styr denne till stor del. Teori pekar även på att kunder kan 
göra sina beslut grundade på integrationskriterier som kan innebära att köpet görs på grund av 
individens behov att passa in socialt. För att påvisa vilken status hon eller han har baserat på de 
produkter kunden väljer att köpa. Konsekvenserna av detta för försäljare är att de behöver se 
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bortom produkten de säljer och kanske se till vilken ”fantasi” de vill sälja med hjälp av 
produkten. Riskminimering är också av betydelse för företagen, om deras kunder verkar osäkra 
vid slutskedet av köpen bör dem ha någon plan för att kunna minska denna risk på ett ärligt sätt 
så att kunden känner sig trygg för att köpet lättare ska gå igenom. 
 
5.8.1 BMW 
 
Vid BMW är försäljarna medvetna om att den kunden dem diskuterar med inte behöver vara den 
slutliga beslutstagaren angående ett köp eller inte. Vad dem som försäljare sett utifrån deras 
erfarenhet är att för deras kunder är beslutstagaren i nio utav tio gånger den som besitter kapitalet. 
I många fall kan dock kunden som står i bilhallen och tittar vara influerad av någon annan, dem 
som försäljare jobbar då för att skapa förtroende hos kunden och göra en behovsanalys. Vid ett 
senare skede vid beslut om ett eventuellt köp försöker försäljarna lokalisera den influerande 
personen och påverka den sistnämnda om hon eller han skulle kunna vara med vid mötet. Teorin 
styrks till viss del i detta fall men samtidigt blir urvalet begränsat då detta är en dyr produkt som 
oftast blir vald av den individ som innehar de finansiella medlen som krävs. 
 
Hos BMW menar dem att de inte får bedöma personer efter ett första intryck när det gäller 
integrationskriterierna. En kund kan uppvisa attribut som inte alls stämmer in med den tänkta 
verkligheten. En kund med slitna kläder kan i själva verket vara förmögen och vice versa. Dock 
menar försäljarna att det är viktigt att förstå hur kunden tänker inför bilköpet och därför bör en 
grundlig behovsanalys utföras och kundens känslor måste lockas fram för att verkligen kunna 
skräddarsy ett paket för kunden ifråga. Utförs detta felaktigt och försäljarna föreslår fel bil åt 
kunden som ger en felaktig syn på kundens egen självbild så kan konsekvenserna bli att kunden 
känner sig kränkt. Teorin pekar på att kunder har olika behov, vissa kan köpa en bil enbart för 
status och inte fundera över om detta verkligen är ett klokt val eller inte. Vid BMW har man 
alltså insett detta att man grundligt bör försöka förstå kundens behov innan en bil föreslås. Att 
förstå kunden och känslan personen i fråga är ute efter är väldig viktigt hos BMW. 
 
För att minska den känslomässiga osäkerheten för deras kunder finns det olika sätt att agera på 
menar försäljarna. Dels kan dem agera som rådgivande konsulter och bistå med information. Men 
dem ger även trygghetslösningar för deras kunder som inkluderas vid ett bilköp såsom garantier, 
trygghetspaket och fri service. Vid BMW utför dem även professionella biltester utförda i ett 
såkallat M-test som är en grundlig genomgång av bilens yttre och inre och kunden får då alla 
genomgångna punkter på bilen på ett papper om dem så önskar. En punkt som var viktig att 
komma ihåg enligt försäljarna var att de aldrig får stressa en kund då detta kunde slå fel om det 
längre fram visar sig att kunden inte är nöjd med sitt köp. Vid BMW menar försäljarna att dem 
kan vara övertygade om vilken bil kunden förmodligen bör ha men att detta inte spelar någon roll 
eftersom det är kunden det ska kännas rätt för och inte försäljarna. Dessa 
riskminimeringsstrategier stämmer väl in med teorin över vad man bör kunna utföra för att kunna 
minska kundens ångest vid ett köp av detta slag. 
 
5.8.2 Mazda 
 
Vid Mazda kan kunden som försäljarna står och diskuterar med att vara influerad av någon 
annan, problem kan uppstå om den köpande parten verkar osäker på vad dem egentligen behöver. 



 

52 
 

Detta brukar lösas genom att kunden och den influerande personen själva får provköra olika bilar 
för att komma fram till vad dem verkligen är ute efter. Försäljarna menar att oftast vid sådana 
situationer löses detta genom att bistå kunderna med information då det ofta är bristen på 
information som kan ligga bakom olika personers missuppfattningar. Försäljarna håller sig 
neutrala genom att agera som förmedlare av information till kunderna som sedan själva brukar 
komma fram till bäst lösning. Teorin styrks även i detta falla att kunder ofta kan vara influerade 
av någon annan, hanteringen av detta kan dock skilja försäljare emellan. Mazda väljer att hålla 
sig neutrala och endast bistå med information. 
 
Hos Mazda menar försäljarna att dem aldrig bedömer kunder utifrån kläder, ålder och andra 
attribut. De är medvetna om att skenet kan bedra i olika fall och kunderna kan visa sig vara 
annorlunda än vad första intrycket föreslår. Försäljarna säger själva att de inte säljer ”statusbilar” 
så de brukar inte behöva utföra en grundlig analys för att ta reda på vad kunden vill visa med sitt 
köp, om det skulle vara status eller något annat det vill säga. För att minska kundernas osäkerhet 
över ett köp brukar deras normala rekommendation vara att tänka över köpet. Att stressa 
kunderna vill de inte då detta kan skada dem längre fram. Här följs teorin inte då det gäller att ta 
reda på om kunden vill köpa produkten för att exempelvis stärka sin självkänsla eller liknande. 
Dem som försäljare poängterade dock själva att deras bilar inte betraktas som statusbilar i 
allmänhetens ögon. Riskminimeringen är de medvetna om, dock så är strategierna för detta svaga 
vid Mazda då dem intar en förhållandevis passiv roll. 
 
5.8.3 Audi 
 
Hos Motorcentralen har de även kunder som är influerade av någon annan som gör att beslutet 
blir komplicerat. Vad de som försäljare gör är att dem försöker skapa intresse hos båda parter och 
visa lämpliga bilar utifrån deras önskningar men även vad försäljaren misstänker kan vara rätt bil 
för dem. Ibland menar dem vid Audi att det inte går att ändra kundernas inställningar även om de 
som försäljare anser att kunden är fel ute. Vid Audi understryker dock försäljarna att det 
avgörande beslutet ska ligga hos kunderna och att det även gör det. 
 
Om kunden visar att bilen skall användas för att uttrycka sin självbild menar försäljarna vid Audi 
att dem vid dessa fall kan tänkas visa bilar som är lite mer exklusiva och dyra om dem tänker sig 
att det är vad kunden är ute efter. Om dem visar fel bil menar försäljarna att det beror på att de 
inte utfört en tillräckligt djup behovsanalys för att förstå kunden. 
 
Vid Audi genomför försäljarna en väl utförd slutlig fas för att minska kundens osäkerhet vid 
köpet. En totalgenomgång av bilen ifråga, vad den kostar, vilka garantier som ingår är en del av 
detta. Försäljarna förklarar även varför de tror att bilen skulle kunna vara den rätta för kunden, så 
kunden själv får höra av en fackman varför han tror att kunden har valt rätt. Försäljarna uttrycker 
att en onöjd kund dels inte kommer tillbaka, men också kan även sprida sitt missnöje till andra 
kunder. 
 
Vid motorcentralen så styrks de flesta idéer som framställs i teorin. Kunder som är influerade av 
andra uppmärksammas och bearbetas, kunder som är ute efter mer än bara en bil att transporteras 
i behandlas utefter detta. Den riskminimeringsstrategi dem utför är i snitt noggrannare än på de 
andra bilfirmorna vi intervjuat. Kunden får en total koll på köpet och även en förklaring om hur 
försäljaren uppfattat kunden och dess behov och varför bilen specifikt bör passa kunden. 
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5.8.4 Hyundai 
 

Försäljarna hos Hyundai anser att kunden själv vet bäst vad som passar eller inte passar. Mötet 
med kunden anser de ofta vara för kort för att förstå exakt vad de behöver, självklart får de en 
aning om vad som skulle kunna passa dem men den aningen kanske inte är den rätta. Vad dem 
som försäljare gör är att de försöker bistå kunden med hjälpfull information så att dem själva kan 
avgöra vilken modell som verkligen skulle passa dem. Olika taktiker används för olika kunder, 
ålder är den valigaste gruppindelningen. Själva interaktionen med kunden skiljer sig inte så 
mycket men vilka bilar som först visas kan vara olika, dock menar de att en kort behovsanalys 
bör vara utförd innan de börjar visa de olika bilarna. Vid en jämförelse med teorin märks att 
Hyundai intar en jämförelsevis mer passiv roll än BMW och Audi när det gäller att ta reda på om 
kunden är influerad av någon annan. Information är det enda försäljarna hos Hyundai bistår med 
för att hjälpa kunderna bestämma sig. Dem differentierar dock sin försäljningsstrategi något när 
det gäller kunderna, ålder angavs som en vanlig anledning till varför. 
 
För att minska kundernas osäkerhet så menar försäljarna vid Hyundai att det bästa är att låta 
kunderna själva fundera över köpbeslutet ett tag utan närvaron av en försäljare. Dock påpekas det 
att kunderna inte får ta för lång betänketid då bilförsäljaren byggt upp ett sorts momentum med 
sin försäljningsstrategi och att det är färskvara. Om kunderna får för lång betänketid minskar det 
momentum som byggts upp och kundens köptankar kan rinna ut i sanden. Vid Hyundai är det 
vanligt att bjuda de potentiella köparna på fika för att kunderna i lugn och ro skall kunna tänka 
igenom affären för att sedan komma tillbaka inom kort. Under denna tid kan försäljaren förbereda 
ytterligare argument för kunderna så att när kunderna kommer tillbaka visas mer positiv 
information angående bilen som inte blev presenterad tidigare. Denna strategi är lite annorlunda 
än vad som nämns i teorin, fokusen ligger på att säljaren ska skapa ett momentum så att 
försäljaren får sorts övertag gentemot kunden. 
 
 
 
5.9 Personal selling 
 

Hur man som försäljare framstår och agerar har också visat sig ha stor betydelse för hur kunden 
ser på försäljarens trovärdighet. Pondus och säkerhet sätter försäljare i en betydligt bättre dager 
hos kunderna gällande kompetens och trovärdighet än en försäljare som ger ett klenare intryck. 
Upplägget på situationen då kunden möter försäljaren kan också ha en betydande inverkan på 
kunden. 
 
5.9.1 BMW 
 
På BMW tänker försäljarna inte i någon större utsträckning på hur dem som personer uppfattas av 
kunderna, utifrån deras egenskaper och förhållningssätt. Koncentrationen ligger istället på att 
uppfattas som korrekt genom deras agerande, som är respekterande, seriöst och ärligt utan 
särbehandling som de själva säger. Försäljarna på BMW tycker sig heller inte ha någon nytta av 
en planerad säljpresentation. Men precis som vår teori hävdar är presentationer som är gjorda 
efter mall bäst fungerande när försäljaren för en argumentrelaterat diskussion med kunden. 
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Eftersom BMW:s fokus inte ligger i att sälja in de praktiska och funktionella delarna i deras bilar 
snarare än känslan som följer med en BWM-bil tappar detta argument i värde. 
 
5.9.2 Audi 
 
Hos Audi påpekade man flera gånger vikten av att uppfattas som seriös och stabil under samtalet 
med kunden för att på så sätt förtjäna kundens tillit. Har dem inte svaren till kundens frågor i 
huvuden kollar dem hellre upp det än att står och gissar, allt för att inte uppfattas som oseriösa. 
Säljaren hos Audi har från början en tämligen aktiv roll i början av diskussionen med kunden för 
att få en så stor grund som möjligt att bygga sin behovsanalys på för att sedan presentera en 
lämplig bil till kunden. Eftersom Audi själva säger att det är känslan i en Audi bli som främst 
hjälper dem att sälja minskar betydelsen av att kunna match funktion till rätt kund, men detta kan 
fortfarande ses som ett hjälpande instrument. 
 
5.9.3 Mazda 
 
Försäljarna hos Mazda har inte något på förväg uttänkt tillvägagångssätt i deras interaktion med 
kunden. Verken hur de uppfattas av kunden eller en uttänkte strategi i interaktionen med kunden. 
Stor del av initiativen i deras kontakt med kunden kommer från kunden själv. Enligt teorin tjänar 
försäljare som säljer bilar med fokus på praktiska och funktionella argument på att inta en mer 
aktiv roll som försäljare. Hur de uppfattas av kunden blir också viktigare för att ett 
argumentrelaterat säljande ska vara så effektiv som möjligt. ”En bra produkt säljer sig själv” 
hävdar man på Mazda. Men som vi påpekar i teorin är belåtenheten med produkten bara en 
grundläggande orsak till nöjda och lojala kunder. Känslan som kunder relaterar till själva 
transaktionsögonblicket har en betydligt mer påverkande effekt, något som man på Mazda verkar 
ha missat. 
 
5.9.4 Hyundai 
 
På Bilspektrum där dem säljer Hyundai har dem inga i förväg uttänkta frågor men har dock 
tänkte över situationen med kunden. Här är man klart medveten om att om deras argument skall 
vara effektiva behövs en bra behovsanalys på kunden och en aktiv försäljare, detta utan att vara 
för aggressiv och uppfattas som oseriös. Söker kunden en viss funktion är det viktigt att dem 
lyckas matcha rätt bil till rätt funktion som kunden har tänkt använda bilen till. Detta argument 
minskar när kunden i första hand inte söker en bil med fokus på det funktionella. Denna insikt 
hos Hyundai förstärks också när försäljaren berättar att Hyundais säljargument troligen inte 
skulle sälja några blir för BMW men att BMW-försäljarnas argument troligen inte skulle sälja 
några Hyundai-bilar heller. Hur deras kunder uppfattar dem som försäljare är inte något som dem 
har tänkt något på annat än att de vill uppfattas som seriösa och trovärdiga. 
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel vill vi återkoppla vår diskussion till det ursprungliga problemet och syftet. Vår 
problemformulering för studien är: Hur kan emotionell marknadsföring användas vid interaktionen 
mellan säljare och kunder? Utifrån vårt huvudsyfte som var att förstå hur bilförsäljare använder sig av 
emotionell marknadsföring ville vi även undersöka om det fanns kopplingar mellan emotionell 
marknadsföring och kundlojalitet och vilka element som påverkar för att emotionell marknadsföring 
skall kunna användas. 
 
6.1 Kundlojalitet och emotionell marknadsföring 
 

Känslan som kunden upplever vid själva transaktionen anser vi är den enskilt viktigaste delen i 
kontakten med kunden för att skapa ett lojalt beteende. Bilfirmorna som vi har intervjuat jobbar 
alla för att kunden ska lämna deras lokaler med en positiv känsla, tillvägagångssätten för detta 
skiljer sig dock mellan de olika firmorna. BMW är den firma som lägger ner stört möda på att 
kunden ska lämna affären inte bara nöjd med sitt köp utan att kunden helst ska vara exalterad och 
glad när de lämnar affären. Audi, Mazda och Hyundai har en lite annorlunda fokus än BMW vid 
själva transaktionen, dem vill hellre etablera trygghet hos kunden. Vi tycker att fastän trygghet 
och säkerhet är positiva känslor bör de inte ligga i fokus under själva transaktionen, de känslorna 
ska finnas hos kunden när papperna skrivs på. Detta främst på grund av att trygghet och säkerhet 
är känslor som är mer diffusa än lycka och är därför svårare för kunden att länka till en speciell 
händelse som kunderna sedan kan relatera till. Vi fick uppfattningen att försäljarna på Hyundai 
var medvetna om detta, men vi ställer oss frågande om deras verbala bekräftelse till kunden att 
personen i fråga har gjort ett bra köp är tillräckligt starkt för att kunden ska ta till sig det. 
 
Vi tycker även generellt att fokus på att göra kunden belåten redan vid köpet är att överdriva då 
belåtenheten med en produkt först kan utvärderas av kunden efter en längre tids användande. 
Våra slutsatser kring detta är att en bra produkt gör den möjlig att sälja och inte att den säljer sig 
själv eller skapar lojala kunder. 
 
Transaktionsmomentet är bara en del i arbetet med att skapa en lojal kundbas. Vill man ha 
återkommande kunder gäller det självfallet att vårda sina relationer med kunderna. De som vi 
anser är duktigast på detta är Audi, BMW och i något mindre utsträckning Hyundai som följs av 
Mazda där kundfokusering är förvånansvärt låg. Mazda visar tendenser till att underskatta 
betydelsen av den personliga relationen till kunden och överskattar de rationella dragen i det 
mänskliga kynnet. Med i beräkningarna tycker vi man ska ha med det faktum att Mazdas 
försäljningsargument och största komparativa fördelar gentemot sina konkurrenter faktiskt är de 
praktiska och funktionella delar som deras bilar faktiskt erbjuder i förhållande till sitt prisläge. 
Kunder som söker detta i den bil dem vill köpa blir troligen därför mindre påverkade av runtom 
liggande skäl vilket minskar deras betydelse. Vår slutpoäng här blir ändå att trots att 
kundrelationer och andra aktiviteter minskar i betydelse jämfört med företag som säljer ”high 

end” bilar bör de ändå uppmärksammas av försäljarna och kan ändå vara av betydelse.  
 
Både Audi och BMW pratar om relationen till kunden som deras främsta resurs i den dagliga 
verksamheten. Genom detta kan vi dra slutsatsen att desto större mervärde som följer med en bli 
som inte är materiellt eller funktionellt desto större blir betydelse av den personliga relationen till 
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kunden. Något som både Audi och BMW har uppfattat. Vi fick känslan att man hos BMW nästan 
tvingar på kunden en personlig relation genom att locka kunden in i diskussioner med försäljaren, 
som alltid pratar med kunden på förstanamns basis. Bevisligen har denna strategi även visat sig 
fungera då återköpsprocenten hos BMW är anmärkningsvärt hög. 
 
Hyundai som i sina relationer till kunderna är ett mellanting mellan dessa två extremer. Där Audi 
och BMW har lagt större fokus på ”försäljare – kund”, medan Mazda anser att fokus bör ligga 
mellan ”produkten - kund”. Hyundai anser vi ligger mellan dessa två olika perspektiv. De olika 
tillvägagångssätten och hur kundintensiva de olika säljprocesserna i de olika företagen är anser vi 
korrelerar med de mervärden som de olika företagens olika produkter erbjuder. Produkter som 
kräver ett större engagemang av säljare för att bevisa produktens mervärden gör det lättare att 
använda emotionell marknadsföring för att skapa lojala kunder. 
 
6.2 Element som påverkar huruvida emotionell marknadsföring är användbart  
 
När vi har intervjuat dessa försäljare tycker vi att vi har funnit främst två särskiljande faktorer 
som ligger till grund för hur väl och effektiv emotionell marknadsföring fungerar. En av dessa 
faktorer är hur stor investeringen i fråga är. Desto större en investering är desto större utrymme 
vekar det finns för emotionella argument. Särskilt om det kombineras med den andra faktorn som 
vi tycker verka spela en stor roll inom den emotionella marknadsföringen, och detta är hur 
praktisk och funktionell till sitt syfte produkten verkar vara. Genom att placera varan i ett 
diagram som visar båda dessa faktorer tycker vi att man får fram en förhållandevis bra skala på 
hur väl emotionell marknadsföring fungerar för olika produkter. 
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      103 
 
Vad man dock ska ha i åtanke är att diagrammet och skalan är relativ. Det som en kund ser som 
en stor investering behöver nödvändigtvis inte vara det för en annan och vad en kund anser som 
praktiskt behöver inte nödvändigtvis vara det för andra. 
 

Exempelvis: Att sälja en fyrhjulsdriven Jeep till en ensamstående person som är 
bosatt i inner Stockholm är betydligt svårare att göra om man som försäljare bara 
får används sig av praktiska och funktionella argument. Detta till skillnad om man 
som bilförsäljare skulle försöka sälja samma bil med samma argument till en 
älgjägare bosatt i norrlands inland. Så fort kunden söker bestämda värden minskar 
utrymmet för emotionell marknadsföring. 

 
Trots att samma produkt erbjuder samma funktioner betyder inte det nödvändigtvis att produkten 
är praktisk eller funktionell på samma sätt för de båda kunderna. Men oavsett detta faktum är det 
sannolikt troligare att hitta fler Jeepar i Stockholms stadskärna än i norrlands inland. Här menar 
vi att emotionell marknadsföring får spela en större roll när försäljningsargumenten inte kan 
härledas till funktionella eller praktiska argument. Detta leder självfallet till att placeringen av 
produkten i diagrammet blir subjektiv och tanken är att diagrammet skall avspela den potentiella 
kundens åsikter och ståndpunkter. Vi valde att placera de olika märken som vi gjorde i 
diagrammet ovan efter den bild som försäljarna själva beskrev för oss och hur de jobbar med 
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kunderna och vad kunderna tycker och letar efter i de olika bilmärkena. Men som sagt kan 
placeringen skilja sig markant mellan olika kunder. 
 
Genom att bara se på variablerna i vårt diagram inser man att emotionell marknadsföring är 
framför allt anpassad till ”business to customer” framför ”business to business”. Detta av det 
enkla faktum att företagsinvesteringar ofta inte letar något annat i sina investeringar annat än 
praktiska och funktionella värden. Samt att de alltid eftersträvar att göra dom så små och minst 
kostsamma som möjligt, vilket lämnar lite rum för emotionell marknadsföring.  
 
Diagrammet visar dock enbart när och inte hur emotionell marknadsföring används. Emotioner 
som marknadsföringssätt är som sagt individuellt och kan med många olika faktorer få en 
aggregerad effekt på kunden. 

 
6.3 Hur emotioner används som försäljningsargument 
 
De företag som undersöktes i studien hade den gemensamma nämnaren av att de agerar i samma 
bransch, försäljning av bilar. Vår slutsats är att en parallell kan dras mellan mängden energi som 
läggs ner på att förstå kundens behov och efterköpskontakten till återköpsfrekvensen. BMW 
uppvisade tydligt att dem lade ner stor fokus på att förstå kundens behov och att inte 
typbestämma kunden på förhand. Mazda å andra sidan ansåg sig endast behöva en kort enkel 
behovsanalys och inte heller någon efterköpskontakt. Dessa två företag var dem som skiljde sig åt 
som mest, BMW uppvisade dock starkast återköpsfrekvens, efter dem så hade Audi den största 
kvoten av de fyra företagen.  
 
Detta anser vi klart tyda på att en större fokus på kundvård och kundens behov kombinerat med 
en form av efterköpskontakt är essentiell för en lyckad återköpsfrekvens. Främst om produktens 
natur är sällanköpsvara och kräver ett större engagemang av köparen. Vi anser att både Mazda 
och Hyundai kan förbättra sig ytterligare genom enkla medel, telefonsamtal till kunder som köpt 
bilar bör inte vara en omöjlighet då volymen av sålda bilar uppdelat på antal försäljare per år inte 
skulle behöva kräva en alltför stor uppoffring av tid gentemot vad det kan ge i kundvårdsaspekt. 
Som kund kan detta uppfattas som en gest som visar att bilfirman anstränger sig om vad kunden 
känner efter köpet. Denna gest kan resultera till att kunden känner att försäljarna lyssnar och bryr 
sig om vad kunden känner och tycker. 
 
Utifrån vad vi kommit fram till i analysdelen så anser vi att stämningsskapandet bör utföras på en 
individuell basis där det krävs att försäljaren gör en grundlig behovsanalys för att förstå om 
kunden är en saklig person som mest vill erhålla information eller om kunden kanske tas om hand 
bäst genom ett avslappnat bemötande exempelvis genom att skoja med kunden. Detta hör till 
försäljarens fingertoppskänsla och är bland annat en av de kvalitéer som vi anser en duktig 
försäljare ska ha. Att skapa en positiv sinnestämning kan kännas banalt att diskutera men är ändå 
en avgörande faktor för om kunden i det initiala skedet ska kunna känna sig trygg och bekväm 
med den försäljare som assisterar kunden. 
 
Kunder som har haft erfarenheter av bilarna som våra undersökta firmor säljer är ofta lättare att 
påverka än de som inte haft det, givet att erfarenheterna varit positiva. Inom denna del var alla 
firmorna samstämmiga, kunder med positiva känslor för det märke dem säljer kan användas som 



 

59 
 

ett argument i deras säljteknik. Detta ter sig logiskt då en av marknads-föringens senaste trender 
har varit att marknadsföra produkter som är retro, det vill säga produkter med ett nostalgiskt 
värde för kunden.  
 
Vid BMW ligger fokusen för försäljarna att förmedla en känsla med bilen, dem menar att det är 
just detta deras kunder är ute efter. Vid intervjun sa en försäljare vid BMW att ett köp av en 
BMW kan liknas med en jorden-runt-resa, när denne ska rättfärdiga bilens värdeminskning efter 
köpet för kunden. Han menade att vid en resa så får man ingenting konkret, det man köper är en 
upplevelse och med detta ville han dra en parallell mellan bilköpets värdeminskning och vad 
kunden får. Känslan av bilen, körglädjen och kvalitén var nyckelord vid samtal med kunderna. 
 
Hos Mazda och Hyundai lät det annorlunda, nyckelorden i deras argument när det gällde deras 
bilar var; pris, bränsleförbrukning, service och pålitlighet. De använde alltså rationella argument 
för att få deras kunder intresserade. Vid BMW påpekade de även vikten av att hitta kundens 
”känsliga punkt”, en uppfattning kunden har om sig själva som dem vill att försäljarna ska 
bekräfta genom att visa dem bilen som passar deras självbild.  
 
Dem fyra firmorna blev alltså skilda i två läger där det ena var det ”förnuftiga” lägret och det 
andra var det ”känslomässiga” lägret. De slutsatser vi drar av våran undersökning är att individer 
är olika med olika prioriteringar och behov. Försäljarna som jobbar med sällanköps-varor som är 
betydligt dyrare än konkurrenternas måste kunna erbjuda mer för kunderna än själva produkten. 
Detta görs dock genom ett helhetspaket, i dessa fall är bilen, försäljaren, kundvården, 
kundbemötandet alla nyckelfaktorer som ska stämma in för att bilda en lyckad kombination. Vid 
BMW anser vi att dem verkar klara av detta bra, dem inser att dem inte bara har en produkt som 
talar för sig självt. De analyserar sina kunder för att förstå deras behov, presenterar lösningar för 
att dels fylla en praktisk funktion samtidigt som det bekräftar deras självbild. Allt detta uppföljs 
med en kundvård där servicen efteråt är minst lika viktig som innan köpet, att leverera mer än 
vad kunden förväntar är ett av deras mest vinnande affärskoncept. Att använda emotioner som 
vid BMW och Audi och liknande produkter visar sig vara perfekt då det kan vara svårt att 
rationellt ge kunden argument till att köpa bilen. I slutändan vill förmodligen kunden känna att 
om dem betalar extra för något så är det på grund av det mervärdet som tillkommer bilköpet. 
Mazda och Hyundai befinner sig i ett annat segment, deras kunder är inte ute efter att bekräfta 
självbilden dem har, dem vill köpa en bil som fyller en funktion och är pålitlig till ett överkomligt 
pris. Vad vi anser att de bör ändra på är hur de jobbar med kunderna, kundvården och servicen 
efteråt. Om åtgärder görs på dessa punkter bör dem kunna öka sin återköpsfrekvens och få en 
större kundkrets då nöjda kunder ofta resulterar i gratis marknadsföring för företaget. Att använda 
emotioner för ett företag som säljer produkter som appellerar till kunder på ett rationellt vis blir 
svårt, emotionerna som används vid BMW och Audi används för att kunna styrka en självbild 
och skapa en känsla hos deras kunder som kan vara svårt att kopiera med produkter som generellt 
ses som alldagliga. 
 
 
 
 
 
 



 

60 
 

7. Sanningskriterier 
 

Vilka sanningskriterier man väljer handlar i vid mening om vilket tillämpat angreppssättet man valt, 
och i så fall huruvida sanningskriterierna är relevanta för att kunna bedöma om målet med 
undersökningen är uppfyllt. Varje angreppssätt bör därför bedömas utifrån undersökningen egna 
sanningskriertier.104 Våra sanningskriterier presenteras nedan.  
 

7.1 Giltighet 
 
Giltighet är nära besläktat med validitet. Innebörden är att desto oftare man upptäcker fenomenet 
i olika grupper desto högre är giltigheten för upptäckten. Antalet studerad gruppar har alltså 
betydelse.105 
 
Vi anser att vi genom våra intervjuer har fått tillräckligt med information för att kunna dra giltiga 
slutsatser med hänsyn till våra begränsningar. Där vi enbart har valt att undersöka Umeå-
regionen. Skulle man dock göra samma undersökning fast i ett större geografiskt tror vi dock att 
slutsatserna skulle kunna variera mer.  
 
7.2 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektiviteten handlar om att gjorda tolkningar skall kunna accepteras av både de 
undersökta och de personer som står bakom undersökningen. Detta sanningskriterium blir därför 
ett aktivt hjälpmedel under hela undersökningen.106 
 
Vi valde att sammanställa svaren vi fått efter varje intervju och sedan låta de personer vi 
intervjuat läsa igenom svaren och ge oss synpunkter om det var något som dem tyckte vi hade 
missuppfattat. 
 
7.3 Praktisk användbarhet 
 
De teoretiska slutsatsernas praktiska användbarhet är vårt sista sanningskriterium. För det är 
praktiken som i slutändan avgör om en teori är sann eller falsk.107 Till vilken grad av praktisk 
användbarhet som denna studies slutsatser kan användas har vi själva svårt att bedöma. Men vår 
uppfattning är dock att våra slutsatser kan användas av försäljare i liknande situationer som dem 
personer vi undersökte. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s.160 
105 Ibid., s.165 
106 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerun, Metodpraktikan, s..23 
107 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s.167 
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